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 هوبنل| هاگشم نم
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 "”بلقلا يهو الأ , هلك دسجلا دسف تدسف
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 ۳ رشانلا ةملک

 رشانلا ةملك

 - انیبنو اندیس یلع مالسلاو ةالصلاو «نیلاعلا بر هل دما

 .نیعمجآ هبحصو هلآ یلعو . دمح

 تاودنلا يف تمدق ام تالاقمو ثوحب ةعومجم هذهف : دعب امآ

 ةليضف عاری اهجبد «ةریهشلا ةيبرعلا تالجلا یف ترشنو ةيلاعلا ةيبدالا

 ةيميلعتلا نووشلا سیئر يودنلا ينسحلا دیشر حضاو دمح خیشل

 نم ةمالا هذه ءامظع نع ثیدحا اهیف لوانتو « قانکلب ءاملعلا ةودنل

 ةروصو «لوالا لیعرلل ًادادتما اوناک نیذلا ةقرشلا بولقلا له

 .ریبعتلا لامجو ناببلا ةوقل ةعئار حذافو «فينحلا نيدلل ةقداص

 ةيح «ةرین بولقب نوعتمتی اوناک نیذلا لاجرلا ءالؤه نإ

 :ةايحلا نع نولزعني ال اوناك «ةيعاو ةصلخم « ةنمؤم ةميلس « ةضبان

 تاجاح نع نوضغي الو «لابجلا بعشو فوهكلا يف نوشيعي الو

 ؛ةيعقاولا ةايحلاب نولصتي اوناك اففإو ءرصعلا تايضتقمو عمتجما

 يف رشتنا امل نودصتيو ءاهقلازمو سفنلا دئاكم ىلع نوعلطيو

 ةيعامتج الا لکاشلاو ةيقلخلا ءاودالاو ةيسفنلا ضارمألا نم مهعمتج

 ةراسخو ریمضلا ةراسخو حورلا ةراسخ ىلع مهبولق قرحتتو
 ؛نيدلا نع ةلفغلاو لمعلا يف ريصقتلا ىلع املأ عطقتتو ءناميإلا

 .ةعيرشلاب لهجلاو

 قلقلاو «لاهتبالاو ةقرحلا كلت انيلإ لقني باتكلا اذهف
 اندقف یتلا ,تاهالاو نينألاو ‹سامحلاو ةفطاعلاو «بارطضالاو



 o 0 ۱ رشانلا ةملک

 ءاوهألا ءارو انقايسناو ء«ةيداملا ةايحلا ق انسامغتا ببسي مويلا

 راتسلا لدستو ؛ىرت الف نيعألا ىلع ءاطغلا عضت يتلا تاذلملاو

 . هقفت الف « بولقلا یلع

 یذلا «باتکلا اذه لشم یلا ةجاح دشآ يق مویلا نحنف

 ال تاملک اهنم ردصتو «رونلا اهنم عشي يتلا بولقلا ىلإ اندشري
 فرصت يتسلا بولقلا «بولقلا اهعمست نکلو «ناذالا اهعمست

 رهاظلاب اهفافختساو ۰ لطابلا مامآ اهدومصو .قحلل اهعوضخب
 . ءايرثألاو « ءاینغالا روصق تانیزو «ءارمالاو كوللا ةهبآو « ءافوحما

 يتفد نيب ةعومجملا هذه ءازجأ ضعب عمج مت نأ قبس دقو
 هتلوانتو .يبلدب يودنلا نسحا يبآ ةبتکم هرشن تلوتو «باتک

 ملأو «ةريصق ةدم يف هخسن تدفنو «ریدقتو باجعاب يدياالا

 اذپهل دیشرلا راد بیجتستف «هل ةديدج ةعبطب فلولا یلع ءاقدصاالا

 ةقاب ةباثب يه يتلا ةعومجملا هذه رشنب ءاجرلا كلذ ققحتو « ءادنلا

 لضاملا فلؤملا اهعجار نأ دعب ةعئار ةيبدأ ةورثو ةيكز روهز
 ظعاولاو لاوقالاو مجارتلا ی تادایزو تافاضاب ماقو ءاهحقنو

 ٠ .ةدئاف رثكأو اعفن معأ كلذ نوكي نأ لمأ ىلع
 يف هيعاسمو فلؤملا تادوهجم لبقتي نأ لجوزع هللا لأسن

 هتارصاحمو هتاباتک لالخ نم ركفلاو بدألاو ةفاحصلاو ةوعدلا لاج

 نيحلاصلا هدابع هب يزجي ام نسحأب كلذ ىلع هيزجيو «ةميقلا
 ا لا لع تلد و نا

= 

 رشانلا 5 ھه
a ۲0 ۱  



 : ظ هبناثلا هعطلا ةهمدقم .

۱ 
 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ! دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «دمحم

 برأ" باتكل ىلوألا ةعبطلا نأ ىلع الوأ ىلاعت هللا دمحأ ينإف

 هلعجيو لمعلا اذه لبقتي نأ هوعدأو ءاماع ًالوبق تلان دق' بولقلا لهأ

 سرغل اببس نوكيو ؛هل عوشخلاو ؛ىلاعت هلا ىلإ هجوتلا ىلع ًازفاح
 ةعبطلا تدفن دقو « مهب ءادتقالا ىلإ اعفادو «بولقلا يف نيحلاصلا ةبحم

 يودنلا يلع نسحلا وبأ" ةبتكم اهرادصإب تماق دق تناك يتلا ىلوألا

 ؛ةرونملا ةنيدملا ليزن قراط يركسع نسح خيشلا اهبحاصل "يلهدب

 بولقلا لهآ ن مم نيحلاصلا مجارت فيضأس ينأ تدعو دق تنكو

 دلج يف مجارتلا هذه فيضأ نأ تيأر دقو ؛ةديدج ءازجأ ردصتسو

 : ةديدجلا مجارتلا ىه يه هذهو « ةقرفتلا ءازجألا نم الدب دحاو

 نيدلا لالج يدادغبلا دمحم نب دينجلا" "ضايع نب ليضفلا"

 ةمالعلا ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ نیدلا يقت ةمالعلا" يمورلا

 مودخم ةيزوجلا ميق نبا بويأ نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش

 . يرينملا ىيحي نيدلا فربش خيشلا كلملا

 ةروصب مالعأ مجارتو تاقيلعتب ةعبطلا هذه تنيز دقو

 هذه ىلع هركشأف « يودنلا قیثو دمحم زیزعلا خالا ملقب ةزجوم



 5 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 هللا هظفح يودنلا دوعسم رفعج ينبا ركشأ امك «ةديفلا تافاضالا

 "ديشرلا راد" نم ةحقتنملا ةديزملا ةثيدحلا ةعبطلا رادصإب ءانتعالا ىلع

 ريبكلا يمالسإلا بتاكلا ميركلا يخأ ةصاخ ةفصب ركشأو

 ءاملعلا ةودن مولعلا راد ريدم يودنلا يمظعألا ديعس روتكدلا ةليضف

 ةميقلا هتملك ىلع يمالسإلا ثعبلا ةلجم ريرحت سيئر و «ژانکل
 " نيفراعلا عم ةعاس" باتك فيلأتب بابلا اذه يف ينقبس دقو «ةرينملا

 هازجف «بولقلا لهأ دنع لوبقلا لانو «تاعبط ةدع هل تردص يذلا

 . ًاريخ هللا

 ءرجألاو ةكربلاو عيمجلل قيفوتلا ماود ىلاعت هللا لأسأو
 . نيحلاصلاب ءادتقالاو اصلا لمعلاو « ملعلا يف مدقتلاو

 يودنلا ينسحلا ديشر حضاو دمحم

 ٌقانكل  ءاملعلا ةودن

 ه5

 ما ۲



 ةمدقملا

 ةهمدقملا
 يودتلا یمظم) ۱ دیعس روتکدلا : ملقب

 هانکل ءاملعلا ةودت مولعلا راد ریدم

 نيلسرملا ديس یلع مالسلاو ةالصلاو ءنيملاعلا بر هلل دمحلا

 ! دعبو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «دمح

 ةمحر ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا يبنلا ةثعب تناك دقل

 ىلإ ةريخألا هتلاسر لمحل ءءهافطصا هناحبس هللا نأ كاذ «نيملاعلل
 : لئاق نم زع لاقف ٠ ميظعلا هباتك يف كلذب حرص امك < عفت سانلا

 نم هعومجع هصخو. ۰ ۱ (سیلاملب َةَمْحَر الإ كاَنلَسْرأ اَمَو)

 ءايبنألا نم دحأ هب ظحي مل امن ةيماسلا تازيمتلاو ةيلاعلا تافصلا

 هتشيبو هطيح يف لك «هّللا ىلإ ةوعدلا لاجم يف هوقبس نيذلا لسرلاو
 هللا یلص یفطصلا نکلو «ناکلاو نامزلاب دیقتلا یلعو « هموق عمو

 7 نيد رخآ عم ؛ةمأ رخآ ىلإ يبن : رخآك ىلاعت هللا هثعب ملسو هيلع

 ىلاعت هللا لمكأ دقف «نيد الو «ةمأ الو يبن هدعب سیل « باتکو

 هلعجو .ةمئاد ةروصب ناسنالا تاجایتحا میمج ًابعوتسم نیدلا
 «نیدلا موی لا ةيقاب ةمئادو « ةيمان ةلماک ضرالا یلا ءامسلا ةلاسر

 ۷ ءايبنألا ةروس



 ۸ 0 ةمدقهم ا

 مكَيَلَع تْمَمْنَأَو مكئيد مكل تلمكأ َمْوُيلا ) لامكلا ةيآ تناكف
 هللا باتک يف تلزن ةيآرخآ «'(اًنيو َمالسإلا ْمكَل ُتيِضَرَو يِتَمْعِن .

 سيلو «ىلاعت هللا دنع يضرملا نيدلا وه مالسإلا نأب ترشبو ىلاعت

 راجا اها والف ةف لو الو راض اید هاب

 نب رمع نينمؤملاريمأ ىلإ مهدحأ ءاجو «بجعلا اهنم اوضق دوهيلا
 رشعم انيلع تلزن ةيآلا هذه لثم نأ ول :لوقي هنع هللا يضر باطخلا

 . ًاديع مويلا كلذ انذخت ال دوهيلا

 يبنلا ةيبرت لضفب بجنأ يذلا ميظعلا نيدلا وه كلذ

 يف نيدلا اذه لامك اولثم الاجر ملسو هيلع هّلا یلص یفطصلا

 يبللا رفوت دقف .مهشیع بیلاسأو مهتايكولسو مبلامعأو مهتايح

  لاللخ نم نمولا ملسلا لیلبا كلذ جيرخت ىلع ملسو هيلع هللا ىلص
 ةروس لئاوآ ی اهنع ثدحت ةيساسأ تازیم نم هب یلاعت هللا همركأ ام

 ولت مهم الوسز نیما يف ٿَعَب يذلا وُ : :لاقف ةعمجلا

 اوئاڪ ْنِإَو ةّمكحلاَو َباَتِكلا ْمُهُملَعُيَو مهيكَزُيَو ؛ هایآ مهیلَع

 ."(نيبُم لالَض يفل لّبق نم
 یا نا تا اما یکم )روا م ذل وده وج

 شاعو «هبلق یکزتو « هتایح تهزنت يذلا لیا كلذ جرخت (مالسو

 ةينامالا هتاحفن لقتنت ؛ةمألا هذه مالعأل ايخيرات السلسم شاع ام

 دهميو بولقلا ءيضي نأ مدعي ملو «ليج ىلإ اليج ةيناببلا هتعورو
 هلوسرلو هل ةعاطلاو بحلا ةبيرض ميدقتو « هللاب لاصتالا وحن قيرطلا

 م : ةدئاملا ةروس '
 هم هم ۴



 ۹ ةمدقلا

 ةينابرلا هذه ريغ نم شیعلاب یضرب ال یتح «ملسو هيلع هللا ىلص

 بادآ هللا دابع نم ءايلوأللو نيينابرلل حبصأ مث نمو

 قوذت ىلإ سانلا ةوعدو مهقاوشأ ثب يف اهيلع نودمتعي تاحلطصمو

 بدأ ناف كلذل « صالخالاو ,ناميإلا معطو صلاخلا بحلا ةوالح

 لمحي ام كلذ ىلإ فضأ ؛ناسللا لهأ بدأ نع فلتخي بولقلا لهأ

 نم لك هابتنا ىعرتسيو «لامجو ةعورو : ةغالبو ريثأت نم مهبدأ

 « ملسو هیلع هّلا یلص یبنلا بدأب ایسأت كلذو ؛ هيلع علطي وأ هؤرقي

 «مهنع هللا يضر ةباحصلا عم هلماعتو ءهبطخو هتاباطخ يف هيولسأو

 هيتؤي هللا لضف كلذو « مالكلاو باطخلل ةيتاوملا تابسانملا هرايتخاو

 . ءاشي نم
 دمح دیسلا خیشلا ةداعس هفلآ يذلا میقلا باتکلا اذه ناو

 سیئرو ءاملعلا ةودنل میلعتلا دمتعم يودنلا ينسحلا ديشر حضاو

 يوتح امنإ ءؤانكل ءاملعلا ةودن نم ةرداصلا دئارلا ةفيحص ريرحت

 ةيبدأ ةبهومب اومركأ نم بولقلا لهأ نم مالعألا كئلوأ نايب ىلع

 لک ربتعا يوبرتلاو يوعدلا مالسإلا خيرات نإ ىتح ء بيصخ ركفو
 نيب ةزيمتم ةناكم مهل تحبصأو «تاذلاب ةيبدأ ةسردم مهنم دحاو

 يمالسإلا خيراتلا رجف يف مالسإلا ءابدأ نم ملقلا و ملعلا باحصأ

 «يلازفلا دماح یبآ مامالاو ءيرصبلا نسحلا مامإلاك كلذو ءهدعبو

 نب ليضفلاو «يزوجلا نمحرلا دبعو :يناليجلا رداقلا دبع خيشلاو
 مامالاو «يمورلا نیدلا لالجو « يدادخبلا دمحم نب دينحلاو « ضايع

 د اا رو ا وا ق وادا وترا



 ۳ ةمدملا

 نيذلا «دنبلا نم ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلاو «يرينملا ىيحي نيدلا
 «هنم ةرتف يأ يف خيراتلا هاسني ال فورعمب يمالسإلا عمتجما ىلإ اودسأ

 مهتادوهجم لضفب تبذهت سوفنو «مهب ترونت لوقع نم مكف
 تالضعم نم مكو «قيرطلا ىلإ اودتها سانأ نم مكو ؛ةصلخللا

 لاجرلا ءالؤه نأ عقاولا لب «؛ةحيحصلا لولحلا وحن اهقيرط تدجو
 رار را وو اا رحل

 نمو « عفادت الب يناسنإلا ملاعلا ةرخمم اوناكف ءنايغطلاو نايصعلا

 افرشم ارود اولثم «فارتعاو ةرادج لکب يرشيلا خیراتلا بئاجع

 تاعمتجا داعساو «یلاعت هلاب لاصتالاو ةينابرلا لاج يف ًادلاخ

 نم هطاشنو هتایح ردصمیٍ ناسنالاب ةدوعلاو ؛ملاعلا يف ةيرشبلا

 يناهتلاب ميركلا فلؤملا ةداعس ىلإ مدقتأ ةريصقلا ةملكلا هذهب
 ةمألا ىلإ اهفحتأ يتلا ةيلاغلا ةيدبلا هذه ىلع ةصلاخلا ةيبلقلا
 .فورظلاو عاضوالا میمج يف كلذ ىلإ | اهجوحأ امف :ةيمالسإلا

 (َنوُنِمْؤُممْلاَو ُهلوُسَرَو مكلمع ُهَللا ىَرَيَسَف اولمعا لقو )
 . ليبسلا يدهي وهو قحلا لوقي هللاو

 يودنلا يمظعألا دعس

 ءاملعلا ةودنل حولعلا راد ريدم »۶ ۷

 يمالسإلا ثعبلا ةلجم ريرحت سيئر و مآ 65

 دنیلا ژانکل

 ۱۰6۵ هبوتلا ةروس "



 0 ۱ ةمدقملا

 ةمدقم

 يودتلا يتسحلا عبارلا دمحم ديسلا خيشلا ةليضف : ملقب

 انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نیلاعلا بر هل دما

 0 .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ءدمحم

 رثكأ ىلإ هنمز يف دتميب يذلا يمالسإلا خيراتلا نإف : دعب امأ

 دقلو «فورظلاو «لاوحألاو «ثادحلاب رخاز انرق رشع ةعبرآ نم

 لاوحلا هذه انضرعتسا اذو «ریثک ءيش اهرابخآ نم انیلا لصو
 ةفاقثلاو عامتجالاو خیراتلا بتک اهب ترخز يتلا ثادحألاو

 «ماکحا روصق لوح رودتو «ةيسايسلا ةمسلاب اهرثکآ مستت ااندجو

 ةيبدالا سلاجملاو لفاحملا يف يرجي يذلا كلذكو «ةيموكحلا تابلقتلاو

 نع انثحب اذإو ؛ةصيخرلا ةعتملاو + سوفنلا ءاوهأب لصتت ام «ةيفاقثلاو
 رخازلا خيراتلا اذه يف ةينيدلا ةيملعلا لامعألاو « ةيركفلا تاطاشنلا

 نم انول لمحت وأ «ةيفسلفلا تاعوضوملا لوح رودت اهاندجو ليوطلا
 ةيملعلا ةورثلا هذهف :ةيبرغلا نادلبلا نم ةدفاولا ةيركفلا ناولألا

 ةراضحلا ةبقح يف ةفلؤملا بتكلا لالخ نم اهانثرو يتلا ةيبدألاو

 ةفرحب نيفرتحملا مالقألا باحصأ نم انيلإ تءاج امنإ ةيمالسإلا ةيبرعلا

 رمأ يف ةلفغلاو ایندلا عتم نم ةدازتسالا بح لمحتو ؛نایبلاو مالکلا

 .ةرخآلا



 ۲ ةمدقملا

 حالصإو ىوقتلا باحصأو هللا نيدل صالخإلا لهأ امأ

 لئاسولاب سوفنلا ةيبرتو «ةدابعلاب نيلغتشم مهرثكأ ناكف « نطابلا

 راهظإل مالعإلا لئاسو رايتخا ىلإ ةجاح اوري مل نيذلا مهو « ةيلمعلا

 مهدوهجو مهلامعأ دجن مل كلذلو ؛الیلق الا مپلامعأو مهدوهج

 ةينيدلا اهسسأ ىلع ةيمالسإلا ةمألا ءاقبل ربكألا رثألا ابل ناك ىتلا

 ثارتلا بتك يف ةرثعبمو ةرومغم الإ ء«ةيضاملا نورقلا ربع ةميوقلا

 لماحلا ريشكلا كلذ نم ليلق كلذو :يبدألاو يركفلاو يخيراتلا

 ةيمهأ لمحي ليلقلا اذهو «ةيبدألاو ةيفاقثلاو ةيسايسلا تاعوضوملل

 تماق يتلا ةدعاقلا يه هنأل «هنايبو هراهظإ ةلق مغر ةريبك ةميقو

 نع فارحالا نع ةظوفحمو ةنوصم تيقبو «ةيمالسإلا ةمألا اهيلع
 ليلقلا رومغملا ثارتلا اذه نع بيقنتلاب ىلجتيس و ؛ ةليصألا ةداجلا

 حورو «ةينيدلا مهتعيبطو ةيمالسإلا ةمألا لاجر هنع ثحبلاو

 .هللا نیدل صالخالاو « یوقتلا

 ثحبن نآ ةيمالسالا انتلاصأو اننید وحن انیلع بجاولا ناف

 يف ةفلؤملا بتكلا نوطب يف هدجن يذلا ريثكلا كلذ رامغ يف لیلقلا اذه

 « ضهانلا انلیجو انبابش یل] همدقنو «ةيملعلاو «ةيخيراتلا تاعوضوملا
 اهوفلوم اهیف ینتعا يتلا بتكلل ةريبك ةميق دجن ساسألا اذه ىلعو

 هذهو «ةتظفاحا ةينيدلا اه باحصآ لاوحأو «ةعیفرلا یناعلا داريإب

 هنم لهني ضايف دروم يهو «ةيمالسإلا تابتكملا يف دجوت بتكلا

 تفلأ ابتك دجن كلذ رارغ ىلعو «نوديفتسملا هنم ديفتسيو «نولهانلا
 نمو ءايندلا عاتم يف دهزلاو ىوقتلاو نطابلا حالص لاوحأ نايب يف
 .مالعأ لاجر هيف غبنو فوصتلا عوضوم رهظ كلذ



 ۳ ةمدقملا

 عبات وه يذلا هاجتالا اذه لثم نأ سانلا ضعب ىريدقو

 نم عافتنالا نم درجتلا حور لمحي ايندلا يف دهزلاو فوصتلا عوضومل
 يتلا ةينابهرلا تناك لب ءايندلا ةايح يف اهب معنأ يتلا ىلاعت هللا معن

 ةينابهرول لاق دقف ةميدقلا ةيحيسملا ركذ قايس يف ىلاعت هللا اهركذ
 لاوحأ يف ترهظ يتلا يه تناكف 4مهيلع اهانبتك ام اهوعدتبا

 تایصخشلا نکلو «اهتیاعر قح اهوعر امف «فوصتلا باحصا
 ‹بعشلاب ةلص ىلع تناك ةعومجما هذه يف تضرع يتلا ةيمالسالا

 ةهجوم تناك لب «ةايحلا نع ةلزعنم نکت ملو «رومألا تایرجعو

 ناکو ءاهلاوقأو ءابلامعأو اهكولسب ميلسلا اهارجمو اهتهج ىلإ ةايحلل
 نسرام نع انئاب افالتخا فلتختف «ماکحا یلع ریثأت مهنم ددعل ا

 .خیراتلا یلع عقو اهل ناکو «مالسالا ی ةينابهر الف «ةينابهرلا

 ءاجرلاو هّللا نم ةيشفلا لهآ هراتخی يذلا ایندلا ی دهزلا اذهو

 . ی اهتراتخا ةيحيسلا تناک يتلا ةينابهرلا ةعيبط ىلع سيل ةرخآلا ىلإ

 نسحلا يبأ خيشلا ةمالعلا ةحامس كلذ حرش دقلو «ریاغلا اهیضام

 فلأ دقو ةينابهر ال ةينابر' هباتك يف هللا همحر يودنلا ينسحلا يلع

 ةوعدلاو ركفلا لاجر مساب ةديدع تادلجم يف ا اباتک هتحامس

 يمالسإلا ركفلاو ةوعدلا لهأ دوهج نع اهيف ثدحت "مالسإلا يف

 كئلوأ ةايح اهيف ركذ :ةيمالسإلا ةلاصألاب كسمتلاو « قحلا ةرصنو

 كسمتلاو ةيمالسالا ةلاصألا ةنايص ق اغلاب ایعس اوعس نیذلا ءامظعلا
 زیکرتسلاو «ایندلا عاتم یلع فو کعلا یلع ةرخ الا راشیا ةايحب

 ءارو يرخا بانتجاو «ةليصاالا ةيمالسالا ةينيدلا میقلاب ءادتقالا ىلع

 .ةطبابلا ةعتملا



 ١ ةمدقملا

 دیشر حضاو دمح زیزعلا اناخآ نآ رورسلا يعاود نمو

 ةودن ةعماج ین اهباداو ةييرعلا ةغللا ةيلک دیمع يودنلا يتسحا

 ًاداز لمحت يتلا صوصنلا نع ثحبلا ىلع فكع دق انکل :هاضلغلا

 ریسلاو مجارتلا بتک نوطب نم قیقرلا ينايالا ثارتلا اذه نم اميق
 يبأو «يبساحا ثراحماو ؛يفاحلا رشبو ؛يرصبلا نسحلا مامالا لاثمآ

 نبا نمحرلا دبعو «يناليخا رداقلا دبع خیشلاو « ي یلازغلا دماح

 ءاملعلا ءالّوه مالك يف دجن اننإف :ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلاو ؛ يزوجلا

 :ةايحلاب ةقفاد ةيبدأ اعطق مهلاوحأو مهتاهيجوتو مهظعاومو نيينابرلا
 ,ةليصألا ةيبرعلا ةغلل ةدلاخ ةعئار جذاشو «لامخاو «ةوقلاو

 رسلا يف هللا ةبقارمو «سوفنلا ةيكزت يف تاميلعتو « ةيبرتلل تاداشرإو

 :ةرخآلا يف باقعلاوأ باوثلاب رومألا ةبقاع نم فوخلاو «نلعلاو

 ربكلاو ءايرلا نم سوفنلا هرمضتو ؛«بولقلا هنكت امل تاحاضيإو

 ترثأ دقل ءايندلا تاذلم ءارو فارجنالاو «ةرخآلا رمأ نع ةلفغلا ىلإ

 نورضحي اوناك نيذلا ىلع نيبرملا نيصلخملا تاالاجرلا ءالؤه ةيبرت

Ss LS ES Nريثأت اهل ناكو  

 . فورظلاو

 ةمئأو اا ءاملعلا تفت ۳ ی ۳ ی 0

 يس ا ناو

 ةمستملاو «سفنلا ءاوهأب ةلصتملا تاعوضوملا ةءارقب ثيدحلا دهعلا



 ١ ه ةمدقملا

 ةيكزملا تاعوضوملا نع ثحبلاب ةيانعلا نود لوحي وهو يداملا ركفلاب

 كلذب حبصأو «باتکلا اذه انوخآ فلآ دق «اهب عافتنالاو سوفنلل

 ةغلل اليثق قدصأ يه يتلا ةيحورلا ةميركلا تاسبتقملل روهز ةقاب
 ةوق قفدتي ةيلاعلا ةيبدألا ةباتكلل عئار لاثمو «يلاعلا اهبدأو ةيبرعلا

 اهسبتقا هنإف :ءاقبلاب ريدجلا دلاخلا يحلا بدألا كلذو « ًاريثأتو ةايحو

 اهلعجو «يمالسالا رکفلاو مجارتلاو ةريسلاو خيراتلا بتك نوطب نم
 نيذلا بابشلا ىلإ اهمدقيو .ةيناميإلا فادهألا يبلاطل ةنيمث ةيده

 يحابإلا بدألاو يهلملا يبرغلا مالعإلا تامجه مامأ نيرهبنم اوراص

 ىلعو «مهتاهاجتا ىلع مث «مهناهذأ ىلع نيرثؤم احبصأ نيذللا
 .مهتاروصت ىلعو «مهتايح كولس

 يف بتك نم فلؤيو فلأ ام ىلإ ةفاضإ ةعومجملا هذه دعنو

 نأب ردجأ ةيملاعلا يمالسإلا بدألا ةطبار تناكو «يمالسالا بدالا

 ةطبارب ةلص ابل ام رشنلا رود ىدحإ نكلو ءاهعيزوتو اهرشنب موقت
 كلذب ًالهأف ءاهعيزوتو اهرشن تلفكت ةيملاعلا يمالسإلا بدألا
 .الهسو ٠

 .رمألا ةبقاع هّللو «هب لمعلاو لوبقلاب هل ىلاعت هللا وعدنو

 يودنلا ينسحلا عبارلا دمحم

 ژانکل - ءاملعلا ةودت
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 ¥ 0 ۵ باتكلا ىدي نيب

 باتكلا يدي نيب
 انيبنو انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو :؛نيملاعلا بر هلل دمحلا

 : دعب امأ : نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو ءدمحت

 : تاقبط ثالث ىلع بدألا يف سانلا : ءامكحلا دحأ لاقف

 ظفحو «ةغالبلاو ةحاصفلا مهبادآ رثکأف ایندلا له امآ

 « سوفتلا ةضاير يف مهبادآ رثکاف نیدلا لهآ امآ «موظنلاو مولعلا

 .تاوهشلا كرتو «دودحا ظفحو «حراوجلا بيدأتو

 ةراهط يف مهبادآ رثكأف «ةيفوصلا يأ ةيصوصنملا لهأ امأو

 «هبرو دبعلا نيب يتلا دوهعلاب ءافولاو .رارسألا ةاعارمو « بولقلا

 يف بدالا نسحو ؛رطاوخا یلا تافتلالا ةلقو « تقولا ظفحو

 . برقلا تاماقمو ءروضحلا تاقوأو « بلطلا فقاوم

 «ماسفقآ ةئالث یلع بلقلا ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا مسقي

 : لوقيف
 بلقلا , حیحصلا بلقلا :لاوحأ ةثالث ىلإ مسقني بلقلا نإ"

 يذلا ميلسلا بلقلا وهف حيحصلا بلقلا امأ «ضيرملا بلقلا « تیلا

 هناحبس لاق امك ءهب هللا ىتأ نم الإ ةمايقلا موي وجني ال

 بلقي هللا ىتأ نم الإ« نونب الو لام عفني ال مويإل : ىلاعتو

 ٠ ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا قيقحت ‹«ىبساحملا ثراحلل ”نيدشرتسملا ةلاسر ” '



 ۸ باتکلا يدي نيب
 هیف لا ریغل نوکی نآ نم ملس يذلا وه میلسلا بلقلاف ."«(میلس
 ءالکوتو ؛ةبحو ةدارا : هلل هتيدوبع تصلخ دق لب ءام هجوب كرش

 .ءاجرو «ةيشخو ءاتابخإو «ةبانإو
 ةايح ال يذلا تيملا بلقلا وهو ءاذه دض :تيملا بلقلاو

 وه لب ءهاضريو هبحي امو هرمأب هدبعي الو ءهبر فرعي ال وهف «هب
 ال وهف ءهبضغو هبر طخس هیف ناک ولو .هتاذاذلو هتاوهش عم فقاو
 .طخس مأ هبر يضر « هظحو هتوهشب زاف اذ] ييابي

 «ناتدام هلف «ةلع هبو ةابح هل بلق وهف : ضیرلا بلقلاو

 ةبح نم هیفف .امهنم هيلع بلغ ال وهو «ىرخأ هذهو «ةرم هذه هدم
 .هتابح ةدام وه ام :هيلع لكوتلاو ء«هل صالخإلاو «هب ناميإلاو هللا

 ءاهليصحت ىلع صرحلاو اهراثيإو تاوهشلا ةبح نم هيفو
 وهام :ةسايرلاب ضرألا يفولعلا بحو «بجعلاو ربكلاو دسحلاو
 .هبطعو هكاله ةدام

 تبسم یونی یابد ليوا هاير اانا

 .' ىندأ بطعلا ىلإ امإو < : ىندأ ةمالسلا ىلإ امإف «ضيرم ثلاثلاو

 تايكولسلاو لامعألاو لامفألا ىلع ريثأت بلقلل سيلو

 فلتخيف « مالکلا یلع ًاریثأت هل نآ بدالا ءاملع یری لب . بسحف
 .بلقلا نم ردصت ال يذلا مالکلا نع بلقلا نم ردصت يذلا مالکلا

  بلقلا نم تجرخ اذٍ ةملکلا :سیقلا دبع نب رماع لاق
 لاقو «ناذألا زواجت مل ناسللا نم تجرخ اذإو « بلقلا  تعقو

 ۸4--۸۸ : ءارعشلا أ
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 ۹ باتکلا يدي نيب

 يف هظعو رثؤي مل اظعاو املكتم عمس دقو «هنع هللا يضر نسحلا

 .' يبلقل وأ ًارش كبلقل نإ !اذه اي : هسفن

 نم بولقلا لهأ مالك نم ةينغ ةورث انل خيراتلا ظفح دقو

 «مهسفنال نيبساحم ا ؛هّلل نيعشاخلا «ةعيرشلاب نيلماعلا :نيحلاصلا

 ؛بولقلا ةاسق یلع مهظعاوم ریثأت صصقو «مهتایح يف نیدهازلاو
 مجارتلا بتک ف ةلجسم ةفورعم اهءالجو بولقلا لقص يف اهلمعو
 دیعس وبآ مامالا مهنم ناک «ةماع بدالاب نوینعلا اهلفغأ يتلا

 نب جاجحلا عم فقاوم هل تناك يذلا (ه١١١) «يرصيلا نسحلا

 ريبكلا يمالسإلا رعاشلا نأ همالك ريثأت نم ناكو «يفقثلا فسوي

 هسفن طبر ةرمو «هرازاملك هتياوغ نم بوتي ناك قدزرفلا
 ةياكح يف دئاصق هلو «ميركلا نآرقلا ظفحي نأ دهاعو «ةناوطسأب

 يرصبلا نسحلا مامإلا ظعاومب مجارتلا بتك رخزتو ؛هتبوتو « هلاح
 .ءارمألاو ماكحلا نم بولقلا ةاسق يف هريثأت صصقو « هللا همحر

 مهظعاومب مجارتلا بتك رخزت نيذلا نيحلاصلا ءالؤه نمو
 فورعم ظوفحم وبآو .(ه۱۸۷) ضایع نب لیضفلا مهریثأت تایاکحو

 (ه۲۵) يرصلا نونلا وذ ضیغلا ویو «(ه۲۰۰) يخرکلا زوریف نبا

 نب سلغلا نب يرسلا نسخا وبأو «(ه۲۵۳) يبساحا ثراحماو

 «(ه۲۸۳) يرتستلا هّلا دبع نب لهس دمحم وبآو ,(ه۲۵۳) یطقسلا

 نب دمحأو ء(ه۲۹۷) يدادغبلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا مساقلا وبأو

 نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأو ء(ه۹٠۳) ءاطع نب لهس نب دمحم

 دمحم دماح وبأ مالسإلا ةجحو «(ه6710) "ةلاسرلا بحاص يريشقلا

 . ظحاجلل "نییبتلاو نایبلا" "



 ۲٠ باتكلا ىدي نيب

 يناليحا رداقلا دبع خیشلاو «(-ه۵۰0) ءایحالا بحاص يلازغلا

 مهریغو ؛(ه041/) يزوجلا نبا نمحرلا دبع جرفلا وبأو ء(«(ه)

 يفريثأتلا لمحت مكحو «نيصر مالك مبل «نيحلاصلاو داهزلا نم

 نع ريبعت اهيف ءاهفيلأت وأ اهرودص نم نورق رورم مغر سوفنلا

 ام ؛اهجالعو اهراطخآو اهتارطخو بولقلا لاوحأو « ةيسفنلا لامعألا

 .ةايحا یرجم ریغیو «روعشلاو نادجولاو بلقلا یلع رثژی
  لهآ نم ةبخ ةرخألا نورفقلا ین اضیآ دنبلا تبجتآ دقو

 (ه11) ینهدویالا دوعسم نیدلا دیرف خیشلاک ةرينلا بولقلا

 ريصن خيشلاو ؛(ه1171) يناتلملا دمحم نب ايركز نيدلا ءاهب خیشلاو

 - 1۳١ ينويادبلا نيدلا ماظن خيشلاو ء(ها/01) يلهد غارج نيدلا

 يدنهرسلا دحألا دبع نب دمحأ خيشلا ينابرلا مامإلاو «(ه ٥0

 هللاب يقاب خيشلا هخيش ناكو ؛(ه74١١٠١م) يناثلا فلأللا ددج

 خياشملا ىوقأ نم « "لوباک نم دنهلا یلا لصو يذلا (ه۱۰۱6)

 هسلجم رضح يذلا نآ نوخرولا یور دقو «بولقلا یلع ریثأتلا يف
 هلئاسرل ناک يذلا يدنهرسلا دمحآ مامالاو « هظعوب هتایح تریغت
 ققري يذلا ريثأتلا كلذب ظفتحت هلئاسر لازت الو «بيجع ريثأت

 اهلو ءًأريثأت لئاسرلا ىوقأ نم يهو «سوفنلا ليمتسيو «بولقلا
 كلذ بدألا بتك يف ةلوقنملا ةيبدألا لئاسرلا لمحت الو « ةيبدأ ةميق

 هذه تثدحأ دقف «يدنهرسلا مامإلا لئاسر هلمحت يذلا ريئأتلا

 سون يف رثؤت لازت الو ءرصعلا كلذ يف ةايحلا يف ًابالقنا لئاسرلا
 خيشلاو «(ه01١٠١ م) يرونبلا مدآ خیشلا هذیمالت كلذک «ءارقلا

 یل) بولقلا لهآ نم مهعابتآو (۸۱۰۷۹ -۱۰۰۷) موصعم دمحم



 ۳۱ باتكلا ىدي نيب

 هللا يو خيشلاب فورعملا ميحرلا دبع نب دمحأ مالسإلا خيش

 رهظم ازرملا خيشلاو «ةرربلا هعابتأو ء(ه١ ۱۱۱-۱۷۲ ۶) یولهدلا

 زيزعلا دبع خيشللو «(ه۱۱۱۳-۱۱۹۵ وآ ۱۱۱۱) ناناج ناج

 «يبدالا بولسأالا بيذهت يف رود ( ه۹ -۱۱۵۹)یولهدلا

 مهرعشو مهلئاسرو مهبطخو مهظعاوم يفو «ةيدرألا ةغللا ةصاخو

 .بولقلا یلع يوق ریثأت
 لا همحر (ه۲۱-۱۱۰) يرصبلا نسجل ا مامالا خیشلا امآ

 .سوفنلا يف هريثأتو « همالک ةبوذع ىلع ءابدألا قفتا دقف

 امو :يرصبلا نسحلا مامإلا نع ءالعلا نب ورمعوبأ لوقي

 نسخاو «فسوي نب جاجحاو «يرصبلا نسحلا نم حصفأ تيأر
 . هنم حصقفا

 نسحلا ناك :مولعلا ءايحإ يف يلازغلا دماح وبآ مامالا لاقو

 ؛ مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا مالكب امالك سانلا هبشأ یرصبلا

 ىلع ةملكلا تقفتا ؛ مهنع هللا يضر ةباحصلا نم ايده برقأو

 ناكو  سوفتلا یلا ةبيبح «ةباذج ةيوق ةيصخسش اذ ناکف . كلذ

 نب ةرق نب تباث لاقو .اهتمظعل نیعضاخ «اهرحسب نیذوخأم سانلا

 ؛اقفدت جاجللا رحبلاک ناک :(ه۲۲۱-۲۸۸م) ينارحا نورهز

 فورعملاب رمألاب هدهاشمو هفقاوم ىسنت الو ءاقلأت جاهولا حارسلاکو

 لصفلا مالكلاب ءلاجرلا هابشأو ءارمألا دنع «رکنلا نع يهنلاو

 . لزجلا ظفللاو

 سانلا كلهأ تاهيه تاهيه :هظعاوم ىدحإ ىف لوقي

 يلام «نيسقي الب ناميإو ءربص ريغب ةفرعمو ؛لمع الب لوق «ينامألا

i 



 ۲۲ ۵ باتكلا ىدي نيب

 لخد ًاسینآ یرآ الو اسیسح ممسأو الوقع یرآ الو «الاجر یرآ

 امنإ ءاولحتسا مث اومرحو ءاوركنأ مث اوفرعو «اوجرخ مث هّلاو موقلا
 مويب تنأ نمؤمأ لئس اذإو ؛هناسل ىلع ةقعل مهدحأ نيد
 ۱ قالخآ نم نز «نیدلا موی كلامو «بذک !معن : :لاق ؟ باس

 .ملعب ًاملحو «ملح يف املعو «نيقي يف اناميإو ٠ ‹ نيد يف ةوق نمؤملا
 بحلل نيحلاصلا ءالؤه مالك يف بالخلا ريثأتلا اذه ناك

 صالخالاو « هللا ركذ ريثأتو «مهبولق رمغي ناك يذلا قشعلاو رماغلا
 يف حورلا خفنت تناك يتلا ةشايجلا ةفطاعلاو «نلعلاو رسلا يف هعم
 ققريو «بولقلا رخسي بحلا نإف «مهناسل يف ةبوذعلاو مهمالك
 ريثأت رس فشكي وه يمورلا نيدلا لالج خيشلا لاق دقو  سوفنلا

 ؤ : نيحلاصلا

 ءءافص ردكلاو ءًاربت بارتلاو ءآولح رملا لوحي بحلا نإ"
 وهو «ةمحر رهقلاو «ةمعن مقسلاو «ةضور نجسلاو «ءافش ملالاو

 «ةايحلا هيف خفنيو «تيملا ثعبيو رج بیذیو « دیدخا نیلی يذلا
 . دبعلا دوسیو

 يداملا ناسنإلا هب ريطي يذلا حانجلا وه بحلا اذه نإ : لوقيو 0

 ىلإ ىرثلا نمو «كامسلا ىلإ كمسلا نم لصيو ؛ءاوجألا يف ليقثلا
 تصقرو تحنرت تايسارلا لابجلا يف بحلا اذه ىرس اذإ ءايرثلا

 .""ابرط
 ةدهاجمو «مهبولق ءافص ىلإ عجري مهمالك يف ريثأتلا اذه ناك

  تالفغلا قراوط نع بولقلا ظفحو ءاهتاعزن ةدباكمو « سوفتلا

 . يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبأ خيشلل ةوعدلاو ركفلا لاجر -



 مس ظ باتكلا ىدي نيب

 قلعيو «هللا رکذ نع يهلي ام لک نع ةداهزلاو .تارطنما سجاوهو
 .بیطلاب دئازلا ءاتتعالاو هاوس بولقلاب

 «نهذلا بدوم «سفنلا بذهم ناسل نم مالکلا ردص اذٍلو

 لئاذرو ءايندلا فإسفس نع عفترم «رکفلا يماسو «رطاخلا يفاص

 ناك يبلق رثأتو «يسفن لاعفناو ؛ةقداص ةفطاع هقفارتو «سفنلا

 صصق نم بئارغ خيراتلا بتك تور دقو « سفنلا ىلع ريثأت مالكلل
 مامإلا نع ركذ دقف «نولوقي امب نيلماعلا نيحلاصلا مالكل ريثأتلا

 ی بوتی ناک هنآ (ه۰۱-۱۲-۱۲۲) دیهشلا نافرع نب دمحأ

 هنأو «نونجالاو .قاسفلاو «ةلتقلاو ,صوصللاو .قارسلا هسلاج

 .امینسلا رودو «تانالا تقلغآ هتکلک راز امدنع

 ابنتك نوفلؤملا فلأو «نيصلخملا هعابتأ مالك ريثأت ناك كلذك
 ىلع ًاريثأت بتكلا هذه لمحتو «نيبرملا نيح اصلا ءالؤه مالك عمج يف

 ءالؤه دهع ىلع ةليوط ةدم رورم دعب ىتحو «ءارقلا سوفن
 ظ ظ .نيحلاصلا

 ةغالبلاب اوفرع نيذلا نيحلاصلاو داهزلا ءالؤه نم ددع فلأو

 ,ةنسحلا ةظعوملاو «ةيبرتلا يف لئاسر «نايبلا نسحو «ةحاصفلاو
 يف تعاشو «ةيكزتلاو ةيبرتلا لئاسر نم لئاسرلا هذه تدعو

 :ريخلا ىلإ اهتوعدو « سوفنلا ةيبرتل اببس ثناكو « ةينيدلا طاسوألا
 "فراعملا فراوع" باتكك ةمخض بتك اهنم «داشرلاو حالصلاو
 ةلاسرلا ک لئاسر اهنمو «یلازغلا دماح يبآ مامالل مولعلا ءایحاو

 ۱ .یبساحا ثراحلل نیدشرتسلا ةلاسر و « ةيريشقلا

 ةلاسرل هحرش ةمدقم يف ةدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا لوقي



 4 ۱ 0 باتكلا ىدي نيب :

 بیطأو « حصنلا يلاغ «يبساحا خیشلا اهعدوآ :  نيدشرتسملا

 لوقلا صلخأو « ظاقیولاو هیبتتلا یلجأو «ةظعولا یفوأو «داشرالا

 ؛اعیرس مهفت ؛يناعلاو ملعلاب ةزونکم لمج يف هيجوتلاو «نايبلاو

 اهآرق اذ) الا ,ةدئافلا ما اهئراق اهنم دیفتسی ال نکلو ءاعيرس أرقتو

 هظفحبل هب ینأتیو ءیشلا ررکی يذلاك ةلمج ةلمج مات ربدتو ةانآ يف

 . هربدتیو هرهظتسیو

 نيبي وهو هللا همحر يزوجلا نبا نمحرلا دبع ةمالعلا لوقي

 : مهريسو نيحلاصلا مالك ريثأت

 يف يفكي داكي ال ثيدحلا عامسو هقفلاب لاغتشالا تيأر "

 «نيحلاصلا ريس يف رظنلاو «قئاقرلاب جزمي نأ الإ ءبلقلا حالص
 اهي رومأملا لاعفألا روص نع اوجرخو « لقنلا دوصقم اولوانت مهنأل

 اهب دارملاو اهيناعم قوذ ىلإ

 2 : لوقيو

 هرابخأ هيف اباتك رايخألا ريهاشم نم دحاو لكل تعمج دقو

  نايفس رابخأ يف اباتکو «نسحا رابخآ يف اباتك تعمجف «هبادآر
 ae ءيفاحلا رشبو «مهدآ نب ميهاربإو «يروثلا

 "دوصقملل قفوملا هللاو e Es ؛فورعمو

 «نیطاصلا ریسو مجارتو ‹تاقبطلا یف ابتک نا لا

 .عوضوملا يف تاعوسوم دعت
 بدك يف ةماع ًاناكم دجي ال رثؤملا مالكلا نم فئلصلا اذه نإ

 ,بولقلا يف هريثأت مغر يبدألا دقنلل اعوضوم لكشي الو «بدألا

 . رطاخلا ديص - '



 ٥ باتكلا يدي نيب

 يمالسإلا بدألا ةطبار تدقع دقو ؛«ليمجلا مالكلا صئاصخب هيلحتو

 لاقملا اذه مدقو «ؤانكل ةنيدم يف بدألا اذه لوح ةصاخ ةودن ةيملاعلا

 ةسسؤم اهردصت يتلا دئارلا' ةفيحص يف رشن مث «ةودنلا كلت يف

 لضافلا میرکلا خالا یدبآ دقو «ءاملعلا ةودنب رشنلاو ةفاحصلا

  يبآ ةبتکم بحاصو ةرونلا ةنيدلا لیزن قراط یرکسع نسح ذاتسألا

 تادايزو تافاضإب تمقف « لقتسم باتك يف هرشني نأ يودنلا نسحلا

 هب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأو .ظعاولاو «لاوقألاو «مجارتلا يف

 يف ةنودملا تاعوسوملا رحب يف ةرطق ةباثمب ناك نإو لمعلا اذه لبقتيو

 الإ اهيلإ عوجرلا صخش لك عسو يف سيلو ؛ةلصفم يهو ؛ عوضوملا
 .هل ىدصت نم

 موسلعلا راد ذاتسآ یودنلا قیثو دمحم زیزعلا رکشآ ًاریخأو

 ؛داولا لقنو «مجارلا ةعجارع هئانتعاو همامتها یلع ءاملعلا ةودن

 بح اعیمج انیهی نأو ؛دادسلاو قیفوتلا هل یلاعت ها لأسأو

 .ناعتسی هبو «قفولا وه هللاو « مهعابتاو . نیلاصلا

 يودنلا ينسا دیشر حضاو دمحم

 قاتكل ع ءاملعلا ةوذدن مولعلا زاد

 ه5177١ لوألا عيبر ۹





 ۲ ۳2سانت يرصبلا نسحا مامالا

 يرصبلا نسحلا مامالا
,۵۱۱۰-۱ 

 ىنكيو « ها ١ ةنس يرصبلا راسي نسحلا يبأ نب نسحلا دلو
 بحاص يراصنألا تباث نب ديز ىلوم راسي هوبأ ناكو ؛ديعس |يأ

 يبس نم راسيو «يحولا بتاكو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا يضر رمع ةفالخ يف اهب جوزتو «قتعاو «ةنيدم لا نکس «ناسیم
 «ملسو هیلع هّللا یلص يبنلا جوز ةملس مآ ةالوم ةريخ همأو . هنع

 يقلو ءاهنع هللا يضر ةملس مآ نينمؤملا مأ تيب يف نسحلا أشنو

 نیا یخ ھارا ر ب حمو الآ یارک اج
 ؛ نامثع یأرو «نيعباتلا نم قلخ نع يورو «يشاقرلا هللا دبع
 يف ههقف مهللا :لاقو هللا يضر رمع هلاعدو «رابكلاو ء:ةحلطو

 . سانلا ىلإ هببحو نيدلا

 ناك ' تاقبطلا يف" (ه٠۲۳-۱۹۸) دعس نب دمحم لاق

 تارذش ۰1۹/۲ ناکلخ نبال نایعألا تایفو «۳٦٠/؛ءالبتلا مالعأريس - `

 ظافحلا تاقبط 255/١ : ظافحلا ةرکذت ۰۲۱۷/۱: ةرهازلا موجنلا ۰۱۳۰/۱ بهذلا
 يرصبلا نسحلا ۰۳/۲ :ةاضقلا رابخآ ۰۱۵۹/۷ :دعس نبا تاقبط ۰۲۸ ص : يطويسلل

 : يبهذلل مالسإلا خيرات ۳۷ : ةياهنلاو ةيادبلا ۰۱۳۱/۲ :ةیلحلا .یزوجلا نپال
Aلوألا ءزجلا يودنلا نسحلا يبأ خيشلل مالس الا يف ةوعدلاو ركفلا .لاجر  . 
 ۱۲ ۰ ةاضقلا رابخأ

 ؛تسرهفلا 2187/4 :بيذهتلا بيذهت 2301/0 :دادغب خيرات يف هتمجرت رظنا - "

 ی



 ۲۸ . ىرسصبلا نسحلا مامالا

 ءًانومأم «ةجح «ةقث ءاهيقف ءًأعيفر ءًاملاع ءاعماج هللا همحر نسحلا

 هاب ان هيي ابق عيل e : كسا: ادناغ

 الوق برقآ |

 ۱ . نسحلا نم لعف نم
 . نسحلا نم ةنجلا قيرطب ملعأ الجر تيأر ام :فوع لاقو

 لوظأ ًادحأ تيأر ام :يركشيلا ىسيع نب ميهاربإ لاقو

 ."ةبيصمب دهع ثيدح هتبسحو الإ هتيأر ام « نسحلا نم انزح
 : ناوفص نب دلاخ لاق

 ينربخآ !دلاخ ای : لاقو كللا دبع ننب ةملسم تیقل

 «ملعب هنع كربخآ ها كحلصأ : تلق ؟ةرصبلا لهآ نسح نع

 :هب يلبق نم ملعآو ,هسلج يف هسیلجو «هبنج یلا هراج انآ

 ىلع دعق نإ «لعفب الوق مههبشأو , ةيئالعب ةريرس سانلا هبشآ
 ناك رمأب رمآ ناو .هیلع دعق رمآ یلع ماق ناو .هب ماق رمآ

 هتيأر « هل سانلا كرتآ ناک ءيش نع یهن ناو ؛هب سانلا لمعا

 « كبسح : لاق « هیلا نیجاتحم سانلا تیآرو « سانلا نع اینغتسم

 ' مهيف اذه موق لضي فيك

 مالعألا .54/5: بهذلا تارذش ۰1۲5 :ظافحلا ةرکذت قرهازلا موجنلا

 ۳۰۱/۶ ناکلخ نبال نایعالا تایفو ۰۱۳۹/۰ : یلکرزلل
 ۱۵۷/۷-۱٥۸ دعس نبا تاقبط - '

 ةيلح ۰۲۱۰/۷ :دعس نبا تاقبط ۰۲۸۸/۲ :«البنلا مالعأ ريس يف هتمجرت رظنا - '
 ۳۹/۰ : خیراتلا يف لماکلا ۰۱۵/۳ : ءایلوألا

 .۰۷/6 ءالبنلا مالعأ ریس نع القن ۰۱6۷/۲ ةيلحل - "



 ۲۹ یرصبلا نسخا مامالا

 لاق : رفعج نب ميكح لاق : يزوجلا نبال ةوفصلا ةفص قو

 نم ‹قئالخلا نزح هيلع ثب دق تلقل نسحلا تيأر ول : عمسم يل

 ديزي لاق دعس نب دمحم لاقو « جیشنلا ككلد ة و ةعمدلا كلت لوط

 رانلا نأك زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا نم فوخأ تيأر ام بشوح نبا
 .امهل الإ قلخت مل

 « نسحا دهزب ينتيل : لاقف لجر ینم : 'دوسألا جاجح لاق

 «كلد قاورظنف : لاق , ءیشب ریخشلا نب فرطم رکذو تلا

 . نسحلا يف الماك هلك هودجوف

 لاق :ديز نب يلع انأبنأ" : '(ه717١م) ةملس نب دامح لاقو

 لثم تیآرام ؛نيرخآ يف مساقلاو «ةورعو بیسلا نب ديعس تيأر

 . نسحلا

 باطخلا نب رمعب ايأر هبشأ ًادحأ تيأرام : ةداتق وبأ لاقو

 : لوقي بويأ تعمس :" (ه۹۸-۱۷۹)دیز نب دامح لاقو

 نیعبرأو عضب ةئس تام « نیعم نبا هقثو ؛ ءاحلصلا نم ناك « قودص يرصب وه - ١

 ناسل ۰11۰/۱ : لادتعالا نازیم ۰۲۱۹/۷ :دعس نبا تاقبط ق هتمجرت رظناو .ةثمو

 ۷/۷ : ءالبنلا مالعأ ريس ۱۷۵/۲ : نازیلا

 ةيلح ۰ :ءابدألا مجعم ۰۶16/۷ :ءالبنلا مالعأ ريس ف هتمجرت رظنا - ۲

 نازیم ۰۲۲۲/۱ : بهذلا تارذش ۰۲۸۲/۷ :دعس نبا تاقبط ۲۰ : ءایلو الا

 .5۹۰/۱ : لادتعالا

 «يدزألا ليعامسإ وبأ تقولا ثدحم «تيثلا ظفاحلا ةمالعلا مهرد نبا وه - ۲

 ةيادبلا ۰۲۸۷/۷ : دعس نبا تاقبط 450/۷ :ءالبنلا مالعأ ریس : هتمجرت مجارم

 ۰۲۵/۳ : ریبکلا خیراتلا ۳۹۸/۱ :يزوجلا نبال ءارقلا تاقبط ۰ : هیاهنلاو

 ۰۱۰۷ : راصمالا ءاملع ریهاشم ۱ : يبهذلا ربع ۲۰۷/٩ :ءایلوالا ةيلح



 ۳ یرصبلا نسخ ا مامالا

 جرضی مالکب هدعب نم موق ملکتف .ردلا هنأك مالكب ملكتي نسحلا ناك

 . قلا هنأک مههاوفآ نم

 عم ناکو ؛ ثیدحاو ءريسفتلا يف ةداملا ريزغ ملعلا عساو ناك

 لوقی «هیعمتسم ی ریثأتلاو «قطنلا ةوالحو «ةحاصفلا يف ةياغ كلذ

 جاجحلاو «يرصبلا نسحلا نم حصفأ تيأر ام" :ءالعلا نب ورمعوبأ

 . هنم حصفأ نسحلاو « یفقثلا فسوپ نبا

 وبآ هنع لقن امك ۲ (ه۲۲۱-۲۸۸) ةرق نب تباث هفصو دقو

 :لاقف يديحوتلا نایح
 ءاعروو ًادهزو « یوشتو املع «موجنلا يرارد نم ناک

 اذه « سانلا نم ابورض هسلجم عمجو « ةفرعمو ءاهقفو :ةقرو ةفعو

 لالحلا هنم عمسي اذهو ۰ لیوأتلا هنم فقلی اذهو « ثیدحا هنع ذخای

 اذهو «ءاضقلاو «مکحا ملعتی اذهو ,ایتفلا هل یکی اذهو «مارخاو

 فورعلاب رمالاب هدهاشمو هفقاوم یسئت الو «اقلأت جاهولا جارسلاکو

 لصفلا مالكلاب ءارمألا هابشأو «ءارمالا دنع «رکنلا نع يهنلاو

 . لزحلا ظفللاو

 نم ناكو ‹ةبهتلم حورو ةيوق ةفطاع بحاص ناک :لوقیو

 ناکو «ناعالا ةوقو « ناسللا ةغالب نیب عمجي ناكو «نیصلخلا رابک

 نم جرخي لوقي يذلا ناكو هدقتعیام ملعیو «هلوقیام نمی

 رظنا .ملعلا نم نونف يف ةريثك فيلآت هلو «لئاضفلا يف هرصع نايعأ نم ناك - '

 ١/4١٠2:ةعبيصأ ىبأ نبا 271/7 :تسرهفلا ۳۱۳/۱ :نایعأالا تایفو ق هتمجرت

 :ءابطألا تاقبط ف ءابنألا نويع cAof\۱ : هیاهنلاو ةيادبلا ۰۱۱۵ :ءامكحلا رابخا



 ۳۱ یرصبلا نسخ ا مامالا

 فصو وأ ةباحصلا ركذ اذإ ناكو «بلقلا يف لخ ديف «بلقلا

 ملكتيو «ناميإلا قوذتي هنأل ءبولقلا كرحو ؛نویعلا عمدآ «ةرخالا

 . نادجوو ةفطاع نع

 « سيطانغملا ىلإ ديدحلا باذجنا سانلا هيلإ بذجنا :لوقيو

 .نامز لك نم صالخإلاو بولقلا لهأ نأش كلذو

 :رئاج ناطلس دنع قح ةملك
 اودصت نيذلا لئالقلا لاجرلا دحأ ىرصبلا نسحلا ناك

 ,هلاعفأ ءوسب سانلا نيب اورهجو ؛ يفقثلا فسوی نب جاجحلا نايغطل

 .ههجو يف قحلا ةملكب اوعدصو

 هنم غرف املف « طساو يق ءانب هسفنل ىنب جاجحلا نأ كلذ نم

 .ةكربلاب هل ءاعدلاو هيلع ةجرفلل اوجرخي نأ سانلا يف ىدان

 ..هذه سانلا عامتجا ةصرف هسفن ىلع توفي نأ نسحلا أشي ملف

 ءايندلا ضرعب مهدهزيو مهركذيو مهظعيل مهيلإ جرخف

 ..لجو زع هللا دنع امب مهبغرُيو

 رصقلاب فوطت يهو سانلا عومج ىلإ رظنو «ناكملا غلب املو.
 ىلإ ةدودشم .هئاجرأ ةعسب ةشوهدم ءهئانب ةعورب ةذوخأم فينملا

 : هلاق ام ةلمج یف ناکو :ابیطخ مهیف فقو ...هفراخز ةعارب

 ديش نوعرف نأ اندجوف نيثبخألا ثبخأ ینتبا امیف انرظن دقل

 .:ىتياق ىلعإ نبق « دیش ام مظعا

 ..دیشو « ىنب ام ىلع ىتأو نوعرف هللا كلهأ مث

 لهأ نأو «هوتقم دق ءامسلا لهأ نأ ملعي جاجحلا تيل
 ..ءةورغ دق نطرألا



 ۳۲ يرصبلا نسحلا مامالا

 ا س رحب

 : هل لاقف جاجحلا ةمقن نم نيعماسلا

 كبسح ..ديعس ابأ اي كبسح
 : نسحلا هل لاقف

 الو سان هل ملعلا لمأ یلع قاشیلا هللا ذخأ دقل

 ظيغلا نم زيمتي وهو هسلجم ىلإ جاجحلا لخد يلاتلا مويلا ينو
 ..اقحسو مکل ابت: هسالخ لاقو

 نأ ءاش ام انيف لوقیو ةرصبلا لهآ دیبع نم دبع موقی
 !!هيلع ركنُي وأ هدري نم مكيف دجي ال مث : لوقي

 ..ءانبجلا رشعم اي همد نم مكنيقسأل هللاو

 ظ ..ارضحأف عطنلاو فيسلاب رمأ مث

 .هيدي نيب اققاو لثمف دالجلاب اعدو

 ..هطرش ضعب نسحلا ىلإ هجو مث
 .هب هوتأي نأ مهرمأو

 و

 .. بولقلا هيلع تفجوو

 هيتفش كّرح دالجلاو عطنلاو فيسلا نسحلا ىأر املف

 «ملسلا ةزعو « نمژلا لالج هیلعو «جاجحا یلع لبقآ من 5

 .هللا ىلإ ةيعادلا راقوو

 : هل لاقو ةبيبلا دشأ هباه هذه هلاح ىلع جاجحلا آر املف

 0 ..انه اه...دیعس ابآ ای انه اه



 ۳۳ 0 ىرصبلا نسحلا مامإلا

 : لوقیو هل مسوی لازام من

 یتح بارغتساو هشهد يف هيلإ نورظني سانلاو.. انهانه

 .هشارف ىلع هسلجأ

 نع هلأسي لعجو ؛ جاجحلا هيلإ تفتلا هسلجم نسحلا ذخأ الو

 نايبو «تباث نانجب ةلأسم لك نع هبيجي نسحلاو « نيدلا رومأ ضعب

 .عساو ملعو ءرحاس
 : جاجحلا هل لاقف

 .دیعس اپآ اپ ءاملعلا دیس تنآ

 .هعذوو هتي اهب هل بّیطو ةيلاغب اعد مث

 : هل لاقو جاجحلا بجاح هعبت هدنع نم نسحلا جرخ الو

 كتيأر ينإو كب لعف امريغل جاجحلا كاعد دقل !ديعس ابأ اي

 ؟تلق اذامف كيتفش تكرح دق عطنلاو فيسلا تيأرو «تلبقأ ام دنع

 : نسحلا لاقف

 ادرب هتمقن لعجا يتبرك دنع يذالمو يتمعن يلو اي : تلق دقل

 '.ميهاربإ ىلع امالسو ًادرب رانلا تلعج امك ىلع ًامالسو

 لاثم هظعاوم : يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقيو

 بیدالا ةسارد عوضومو ؛عیفرلا بدالاو غیلبلا رثنلل لیمج

 ." دقانلاو

 : هلاوقأ

 ؛ لمع الب لوق «ينامالا سانلا كلهآ " !تاهیه تامیه"

 ۲۲۱۷/۲ :اشابلا تفآر نمحرلا دبع روتکدلل نیعباتلا ةايح نم روص - '

 لوألا دلجملا «يودنلا نسحلا يبأ خيشلل «مالسإلا يف ةوعدلاو رکفلا لاجر - '



 ۳4 یرصیلا نسخا مامإلا

 : الوقع ىرأ الو الاجر ىرأ يلام « نيقي الب ناميإ « «ربص ريغب هفرعمو
 یا را الو یی عمسأو

 ,نيقي يف اناميإو ,نيد يف ةوق نمؤملا قالخأ نم نإ : :لوقیو

 ,ةقاف قالمجتو «قفر قاسیکو «ملعب املحو «ملح يف املعو
 يق ع ءاطعو «دوهجم ةمحرو «ةقفن يق ةقفشو «ینغ نادصقو

 ال و .ضفی نم یلع فی الو .ةماقتسالا يف افاصناو «قوقحلا

 الو ءوغلي الو ءزملي الو ءزمهي الو «بحي نم ةدعاسم يف مئأي
 الو هل سیل ام مبتیالو «ةميمللاب يشه الو « بعلی الو ‹ وهلي

 يف تمشي الو ءرذعلا يف زواجتي الو ؛هيلع يذلا قحلا دحجي
 .هاوسب تلزن اذإ ةيصعملاب رسي الو «هريغب تلح نإ ؛ ةعيجملا

 ءافش هلوق « عراسم عوکرلا یلاو , عشاخ ةالصلا يف نمؤملا

 «ملعیل ءاملعلا طلاخی «ةربع هرظنو « ةرکف هتوکسو ۰ یقن هربصو

 ءاسآ ناو « رشبتسا نسح نا «منغیل ملکتیو ؛ ملسیل مهنیب تکسیو

 :ربص ملظ ناو «ملح هیلع هفس ناو « بتعتسا بتع ناو ۰ رفختسا
 روقو :هللاب الإ نيعتسي الو «هّللا ریغب ذوعتی الو «لدع هیلع ریج ناو

 رباص .ءاخرلا یلع دماح «قزرلاب مناق .ءالخلا يیف روکش « الملا يف

 سلج ناو :نيركاذلا نم بنتك نيلفاغلا عم سلج نإ ؛ءالبلا ىلع
 ." نیرفختسلا نم بتك نيركاذلا عم
 ءاهقفلا نإ : تلقف «ءيش نع نسحلا تلأس : ريصقلا نارمع لاق

 ی دهازلا هیقفلا انا .كنيعب ًاهیقف تیأر لهو : لاقف ءاذك نولوقي

 ظ ."هير ةدابع ىلع موادملا «هنيدب ريصبلا ءايندلا



 o یرصبلا نسخا مامالا
 سس مس ل ا

نسا تعمسآ : "(ه۳۵۰م) مزح يبأ نب مزح لاق
 : لوقی 

تح كناعفني ال ؛مهردلاو رانیدلا « ناقیف رلا سئب
 . كاقرافي ى

 ةمئأ دحا ناهکو « تادلجم ةدع ف لاجرلا ءامسأ يق ريبكلا خيراتلا فلؤم وه - '

 ۰۱۰۶/۱۲ :ءالیثلا ملالعا ريس : هتمجرت عجارم «راثالاب ةمات ةيانع هل . ثیدحلا

 ةوذج ۰۱۷۰/۳ : بیطلا حقن ۰۵۰/۳ :ءابدأاا مجعم 1۳/۱ : سلدنالا ءاملع خيرات

 ۱ .۱۲۵ : سیتقلا





 ۳۷ ضايع نب ليضعملا

 ' ضايع نب ليضفلا
 هش ۱۸۷ -۷

 :درصع

 يف ضئاقنلا ءارعش دنع فقي يبرعلا بدألا خيرات أرقي نم نإ

 كتهو ةتججأتلا ةيلبقلا تایبصعلا فداصیف يومألا رصعلا

 رصعلا امآ  بیسنلاو لزغلا ءارعش وآ «تاموصخلا ركذو «ضارعألا

 یراقلا فداصیف «ةايحلاو ءركفلا يف ةيرح رثكأ وهف لوألا يسابعلا

 درجع دامحو ‹ةيهاتعلا يبأو ‹ ساون يبأو ‹درب نب راشب رعش

 مغر ءامهعم هحماستو «نيرعاشلاب ةقيثولا ديشرلا نوراه ةلصو

 يبآ ةلاد نم غلب دقو «ةيمالسالا میقلا ةفلاخو نوجملا يف امبلاسرتسا

 وهو هنويحيف باتكلاو داوقلاو مشاه ونب هب رمي ناك هنأ هيلع ساون

 ةقدنزلا راشتنا كلذك « مهنم دحال كرحتی الو «لجرلا دودم عیکتم

 ةروص ذخأیف نیفرحتلاو «نیقرالا ةمکاحو < يدهلاو يداپلا دهع يف

 يبرعلا بدالا خیرات بتک يف دج الو « يمالسالا عمتجملل ةثیس

 نیذلا ةيفاصلا ةرينلا بولقلا لهآ نم نیحلصلا نیقداصلا مالکل اناکم

 ةفص ۰۲۳۵ :ظافحلا ةرکذت ۶۲۱/۸ :ءالبنلا مالعأ ریس ۰4۷/6 : نایعالا تایفو - أ

 ةيفوصلا تاقبط ۱۲۱/۲ :ةرهازلا موجنلا ۸4/۸ :ءایلوالا ةيلح ۰۱۳/۲ :ةوفصلا

 نازيم ۰۱۲۹/۱۲ :رکاسع نما خيرات ۰۳۱۱/۱ : بصذلا تاردش ١5/5 :ىملسلل

 . ۰ . ۳۹۱/۳ : لادتعالا



 1 ۱ ضایع نب ليضفلا

 رثؤت بلقلا نم اهجورخو اهنايب نسحو اهتحاصفب مهلاوقأ تناك
 مجارتلا بتك عجاري نمو «ءافلخلاو ءارمألا سوفن يف ىتح «سوفنلا

 «ةاسقلا سوفن ی داهزلا ءالؤه مالك ريثأتل ةرثؤم ًاصصق دحي

 ضايع نب ليضفلا عم ديشرلا نوراه ةصقو «ماكحلا نم ةربابجلاو
 ىحض هباتك يف نيمأ دمحأ روتكدلا لوقي «كلذ ىلع دهاش ربكأ

 : مالسولا
 بناج نم قداص نامیا ةکرح «كشلاو ةقدنزلا ةکرح لباقی"

 ناميإلا ین یلعألا لشلا اوناك «كلذ يف ةريثك ةعامج رهتشا ؛رخآ
 (-ه۱۷۱) يروشلا نایفسو (ه۱۸۱م) كرابملا نب هللا دبع لاشمأ
 نب لیضفلاو E دوادو (ه۱۹۸) ةنييع نب نايفسو

 اناعاو ؛یوقتو «اعرو مهیف نیبتف ۰ مهریغو (ه۱۸۷م) ضایع 0

 هضرعی بصنم يأ ضفرو «ريمأب وأ لاوب لاصتالا نم اورو اقداص

 . نويسابعلا هيلع

 يبرعلا بدألا خيرات هباتك يف فيض يقوش روتكدلا لوقيو
 ىوقتلا لهأو ءكاسنلاو دابعلاب ةرماع دادغب دجاسم تناك"

 مويلاو هللاب ركذي ظعاول ةقلح اهنم نكر لك يف ناکو «حالصلاو
 ؛ ءافلخلا ظعيل ةفالخلا رصق محتقي نم ظاعولا نم ناكو ءرخآلا

 | هظعو يف (ه80١-55)ديبع نب ورمع نع فورعم وه ام وحن ىلع
 . كامسلا نباو «يدهملل هظعو يف ليلجلا دبع نب خاصو «روصنملل

 E مالسإلا ا -

 ةيادبلا 5-2 بت : ءاليفلا مالعأ ريس :cE نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا -"

 30 :بهذلا جورم ۰۱۲۲/۱۲ :دادغب خیرات ۰۷۳/۱۰ : ةياهنلاو



 1 ضايع نب ليضفلا

 "ديشرلا نورابل هظعو يف' (ه187* م)

 :صلاخ ناميإ ةيحو «ةصلاخ دهز ةايح نوبحي اوناكو

 همالك مستي يذلا ضايع نب ليضفلا مهنمو «قداص داقتعاو

 .ةسالسلاو ةلاصألاو ؛ةوالحلاو ةبوذعلاب

 :يروثلا نايفس

 يروثلا بيبح نب قورسم نب ديعس نب نايفس هللا دبع وبأ وه
 نم هريغو ثيدحلا ملع يف امامإ ناك «ناندع لسن نم وهو ؛يفوكلا

 دحأو «هتقئو هدهزو «هعروو هنید یلع سانلا عمجأو «مولعلا
 .نيدهتجملا ةمئألا

 : ليقو ,ه960 اهنم هتدالو خيرات يف تاياورلا تضراعتو

 ىدحإ ةنس لوأ ةرصبلاب يفوتو «۹۷ ةنس : ليقو «ه١۹ ةنس دلو

 . ةئام نيتسو

 تسود للا ادا ديبع نب سنوي لاقو

 ایفوک تیر ام لاق «انالفو انالفو «رییز نب دیعس تیر كن اولاق
 0 .نایفس نم لضفا

 نيب ملعلا نأك يروثل نايفس ناك : ثراحلا نب رشي لاقو

 ۵ .ديري ام عديو ديري ام ذدخأي « هينيع

 القع نسحأ الجر تيأر ام : يدهم نب نمحرلا دبع لاقو

 كامسلا نباب فورعلا يلجعلا نب دمحم سابعلا وبآ ظاعولا دیس قودقلا دهازلا -
 تایفو ۰۳۲۸/۸ :ءالبنلا مالعآ ریس :یف هتمجرت رظنا .روهشلا دهازلا يفوكلا يضاقلا

 یربکلا تاقبطلا ۰۳۹۰/۰ : دادغب خيرات ۰۱۰۵/۳ :ةوفصلا ةفص ۰۳۰۱/6 : نایعالا

 ربع ۰۳۰۳/۱ :بهذلا تارذش ۰۱۱۸ :يوانملل ةيردلا بکاوکلا ۰۵۲ :ینارعشلل

 0 .۲۸۷/۱ : یبهذلا



 3 ضايع نب ليضفلا
 هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل حصنأ الجر تيأر الو «سنأ نب كلام نم
 الو ماي ص مح الو ؛كرابملا نب هللا دبع نم ملسو

 ةبعش نم فشقأ

E aeالجر تيأرام  
 .يروثلا نايفس نم مارحلاو لالحل اب ملعأ

 یو ی تاب اف وا كرابملا نب هللا دبع لاقو

 . يروخلا نایفس نم

 ؛ كرابلا هّللا دبع

 يزورلا حضاو نب هكرابلا نب ها دبع نمحرلا دیع وبآ وه

 نایفس یلع هقفت «دهزلاو ملعلا نيب عمج دق ناك ةلظنح ينب یلوم

 ناكو ءأطوملا هنع ىورو ءامهنع هللا يضر سنأ نب كلامو «يروثلا

 .عروتلا ديدش لكنا اع , عاطقنالا ريثك

 ةنس يفوتو ء«ه8١١ ةنس «ورمب كرابملا نب هللا دبع دلو
 لفجاف «ةقرلا ديشرلا نوراه مدق هنأ ناكلخ نبا ىكح .ه١0

 ةريغلا تعفتراو «لاعنلا تعطقتو «كرابلا نب هللا دبع فلخ سانلا

 سانلا تأراملف , بشخا حرب نم نینملا ریمآ دلو مآ تفرشاف

 نب هللا دبع هل لاقی ةقرلا مدق ناسارخ ملاع :اولاق !اذه ام : تلاق

 عمج ال يذلا نوراه كلم ال «كللا هّلاو اذه : تلاقف ءكرابملا

 :ةوفصلا ةفص ۷ : ءايلوألا ةيلح ۱۷/۹ : دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا - '

 :يربطلا خیرات ۰4٩۷/۰ :دعس نبا تاقبط ۲ :نایعأالا تایف ۲

 0 4054/8 :ءالبنلا مالعأ ريس ۱
 ۰۳۰۹/۹ :ءايلوألا ةيلح :هتمجرت عجارمو A ناكلخ نبال نايعألا تايقو - '

 تاقبط ۲۲۵ :تسرهفلا ۰۲۰۳ :ظافحلا ةرکذت ۰۱۰۱/۹ :دادغب خيرات

 ...۲۳ :يزاريشلا



 3 ضايع نب ليضفلا

 . ناوعأو طرشب الإ سانلا

 0 : ضایع نب لیضفلا

 يميمتلا رشب نب دوعسم نب ضایع نب لیضفلا يلع وبآ وه
 أشنو «دنقرمس ليقو «درويبأب دلو « یعوبریلا لصألا يناقلاطلا

 اهفرش ةكم ىلإ لقتنا مث ءاهب ثيدحلا عمسو ةفوكلا مدقو «درويبأب

 .ه۱۸۷ ةنس مرحا يف تام نأ ىلإ اهب رواجو «ىلاعت هللا

 ؛ سخرسو دروییآ نیب قيرطلا عطقي ًارطاش هرمأ لوأ يف ناك

 نأ اونمآ نيذلل نأي ملا) ولتي ايلات ناردجلا يقتري وهو اموی ممسو

 لیللا هاوآو مجرف « نآ دق بر ای لاقف (هللا رکذل مهبولق عشخت

 ىتح رخآلا لاقف « لحترن مهضعب لوقی «ةقفر اهیف اذإف ةبرخ ىلإ

 : مهنمأو ليضفلا باتف ءانيلع عطقي قيرطلا يف ًاليضف نإف حبصن
 '.ثاداسلا رابك نم ناكو

 «روصنم نع ةفوکلاب بتکق «ملعلا بلط يف لحمضراو

 ءرشب نب نایبو .لیوطلا دیمحو «ءاطعو .تیلو ؛شمعأالاو

 نسب زیزعلا دبعو «میلس نب ناوفصو «نمحرلا دبع نب نیصحو
 ماشهو « يراصنألا دیعس نب يحيو «ينابيشلا قاحس) يبآو ؛ عیفر

 رعفجو ءراوس نب ثعشأو .دهاجو ؛یلیل يبآ نباو «ناسح نیا

 . نییزاجخاو نییفوکلا نم مهاوسو «قداصلا
 نب نمحرلا دبعو «ناطقلا ییجو كرابلا نبا هنع ثدح

 نب يرسلاو «يفاحلا رشبو «ةبيتقو « يعمصالاو «ةنييع نباو ؛ يدهم

 ربع 2157/8 :ءايلوألا ةيلح ۱۵۲/۱۰ :دادغب خیرات ۰۳۲/۳ :نایعالا تايفو - '

 . ٤۷/٤ : ناکلخ نبال نايعألا تايفو -- '



 3 ضايع نب ليضفلا

 لجأ « يروشلا نایفس هنع يورو ءريثك قلخو «يطقسلا سلغم
 ۱ : و

 : یربطلا میهاریا نب قاحس) لاقو

 ةبيهلا دیدش «ناسللا قودص «ثيدحلا حيحص ليضفلا ناك

 ول :يل لاق امبرو ًأدج ثيدحلا هيلع لقثي ناكف «ثدح اذإ ثيدحلل

 ."ثيدحلا ينم بلطت نأ ينم يلع رسيأ ناك ريناندلا ينم تبلط كنإ

 ةقث ليضف : ةنيبع نب نايفس لاق
 .ةكم نكس :حلاص لجر ءدبعتم ةقث يفوك : يلجعلا لاقو
 : ًادياع ءالضاف ءاليبن ةقث ليضفلا ناك :دعس نب دمحم لاقو

 تی[ رک ارو

 نم لضفأ يدنع ضرألا رهظ ىلع يقب ام: كرابملا نيا لاقو ٠
 . ضايع نب ليضفلا

 ىلع ةمكحلا ىرجأف هللا قدص ضايع نب ليضفلا نإ : لاقو

 . هملع هعفن نمت ليضفلاف ؛هناسل

 هردص يف هللا ناك ًأدحأ تيأر ام :ثعشألا نب ميهاربإ لاقو

 ‹نآرقلا عمس وأ «هدنع ركذ وأ « هللا ركذ اذإ ناك « ليضفلا نم مظعأ

 نم همحرب یتح یکبو .هانیع تضافو «نزحاو «فوخلا نم هب رهظ
 هللا ديري الجر تيأر ام ؛ةركفلا دیدش «نزحلا مئاد ناكو «هرضحي

 «هبحو هضغبو «هلذیو هعنمو «هئاطعو هذخآو .هلمعو هملعب

 ؛ظعي لازي ال ةزانج يف هعم انجرخ اذإ انك «هريغ اهلک هلاصخو

 غلبی یتح «ةرخ لا یل بهاذ «هباحصأ عدوم هنأک «یکبیو رکذیو
 هنأکو موقی یتح «ءاکبلاو ؛ نزحا نم یتولا نیب هناکم سلجف رباقلا



 > ضايع نب ليضفلا

 . اهنع ربخي ةرخآلا نم عجر
 عنتميو «ريخلا لهأ نم هوحنو كرابملا نبا ةلص نم شيعي ناكو

 ۱ . كوللا زئاوج نم

 مک هل انلقف ضایع نب لیضفلا دنع اسولج انك مهضعب لاق
 : لاقف ؟ كنس

 رظتناذالموأاذامف اهتزج وآ نینامثلا تغلب

 رصبلا لکو ماظعلا قدف يننيلباف نونسلا ينتلع
 تام هنکل ءدلوملا يف ةدييع نب نايفس نارقآ نم وه : تلق

TE NE 

 ءاملعلا دحأو «داهزلا دابعلا ةمئأ دحأ : ةياهنلاو ةيادبلا يفو

 نب روصنمو شمعألا اهب عمسف ريبك وهو «ةفوكلا مدق ءءايلوألا

 ؛مهريغو «نمحرلا دبع نب نيصحو «بئاسلا نب ءاطعو «رمتعملا

 . ةكم ىلإ لقتنا مث
 اديس ناكو «مايصلاو ةالصلا ريثك «ةوالتلا نسح ناك

 . ديشرلا عم ةروهشم ةصق هلو «ةياورلا ةمئأ نم ةقث تان

 ينأل «ينم دهزآ تنآ : لاقف « كدهزآ ام : اموی دیشرلا هل لاق

 تدهز تنأو ‹«ةضوعب حانج نم لقأ يه يتلا ءايندلا يف تدهز انآ

 يف دهاز تنأو :ينافلا يف دهاز انأف ءابل ةميق ال يتلا «ةرخآلا يف

 . ةرعب يف دهز نم دهزأ ةرد يف دهز نمو ؛ يقابلا

 .ينعي  نينمؤملا ريمأ جح :لاق: عيبرلا نب ليضفلا ىكح
 الجر يل رظناف ءيش يسفن يف كح دق «كحيو :يل لاقف  نوراه

 4 ىبهذلل « ءالبنلا ءالعأ ریس -"



 ٤ _ ضایع نب ليضفلا

 ۵ . هلأسآ

 . ةنييع نب نایفس انهاه : تلقف

 .هباب تعرقف هانیتأف .هیلا انب ضما : دیشرلا لاقف
 ؟اذ نم : نایفس لاقف

 .كتيتأ يلا تلسرآ ول «نينمؤملاريمأ اي :لاقف .اعرسم جرخف
 . هل كتئج امل ذخ :ديشرلا لاقف

 . نيد كيلع :نوراه هل لاق مث «ةعاس نايفس هثدحف

 . هنيد ضقا نوراه يل لاقف : معن لاق

 .ائيش كبحاص ينع ىنغأ ام :نوراه لاق انجرخ املف

 5 . قازرلا دبع انه اه : تلق
 جرخف بابلا تعرقف ؛هانینأف «هيلا انب ضما :نوراه لاق

 ؟نید كيلع :نوراه لاق مث «ةعاس هثداحو «قازرلا دبع

 . هنید ضقا «سابع ابآ :نوراه لاقف « معن لاق
 رظنا «اثیش كبحاص ينع ینغآ ام :نوراه لاق انجرخ املف

 ٠ .هلأسأ الجر ىل
 . ضایع نب ليضفلا انهاه : تلق ۱

 ‹ يلصي مئاق وه اذإف «هانيتأف ءهيلإ انب ضما : نوراه لاق
 . اهددری ةيآ ولتی

 تعرقف «بابلا عرقا : نوراه لاقف
 ؟اذه نم : لیضفلا لاقف

 . نبنمولا ریمآ بجآ : تلق
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 ؟نينمؤملا ريمألو يلام : ليضفلا لاق

 حتفف « ليضفلا لزنف ةعاط كيلع امآ « هللا ناحبس : تلق

 . ةيواز ىلإ أجتلا مث جارسلا أفطأف «ةفرغلا ىلإ ىقترا مث «بابلا

 . هيلإ

 . هللا باذع نم ًأدغ تجن نإ اهنيلأ ام فك نم ابل اي :لاقف

 : ی يلع نم يقل مراكب ليال نياك يجف ناحل
 . هللا كمحر هل كانتج ال ذخ : هل نوراه لاقف

 اعد ةفالخلا ىلو امل زيزعلا دبع نب رمع نإ : ليضفلا لاقف

 :مهل لاقف «ةويح نب ءاجرو «بعك نب دمحمو «هللا دبع نب ملاس

 ؛ءالب ةفالخلا ّدعف ءيلع اوريشأف «ءالبلا اذهب تيلتبا دق ينإ

 ظ . ةمعن كباحصأو تنأ اهتددعو

 كراطفإ نكيلو ايندلا مصف ؛ةاجنلا تدرأ نإ :ملاس لاقف

 . توملا اهنم

 نكيلف « هللا باذع نم ةاجنلا تدرأ نإ :بعك نبا هل لاقو

 و او نعلم ريق
 . كدلو ىلع ننحتو «كاخأ مركأو «كابأ

 بحأف « هللا باذع نم ةاجنلا تدرأ نإ :ءاجر هل لاقو

 اذإ تم مث «كسفنل هركت ام مهل هركاو «كسفنل بحت ام نيملسملل

 ءاموي فونلا دشأ كيلع فاخأ يناو ءاذه كل لوقأ يناو
 . اذه لثمب كيلع ريشي نم هللا كمحر كعم لهف «مادقألا هيف لزت



 ١ ضايع نب ليضفلا

 . هيلع يشغ یتح ًادیدش ءاکب نوراه یکبف
 . . نینمولا ریمأب قفرا : هل تلقف
 قفرأو « كباحصأو تنأ هلتقت عييرلا مأ نبا اي : لیضفلا لاقف

 ؟ انأ هب

 . هللا كمحر يندز :هل لاقف ۰ نوراه قافآ من

 يكش زیزعلا دبع نب رمعل الماع نأ ينغلب : لیضفلا لاق

 عم رانلا يف رانلا لهأ رهس لوط كركذأ يخأ اي «هيلإ بتكف «هيلإ

 دهعلا رخآ نوكيف ء هللا دنع نم كب فرصني نأ كايإو «دبألا دولخ

 هيلع مدق ىتح دالبلا ىوط باتكلا أرق املف «ءاجرلا عاطقناو

 ةيالو ىلإ دوعأ ال ؛ كباتكب يبلق تعلخ :لاق ؟كمدقأ ام :لاقف

 . هللا ىقلأ ىتح

 . ًاديدش ءاكب نوراه ىكبف

 ىلص يبنلا مع سابعلا نإ «نينمؤملاريمأ اي : ليضفلا لاقف
 ةرسح ةرامإلا نإ" :هل لاقف «ينرمآ :لاقف هيلإ ءاج ملسو هيلع هللا

 لعفاف ًاریمآ نوکت ال نآ تعطتسا ناف .ةمايقلا موی ةمادنو

 . يندز :لاقو «نوراه یکف

 اذه نع هللا كلأسي يذلا تنأ هجولا نسح اي : ليضفلا لاق

 ءرانلا نم هجولا اذه يقت نأ تعطتسا نإف «ةمايقلا موي قلخلا

 : كتیعر نم دحال شغ ككبلق فو يسقو حبصت نأ كايإو « لعفاف

 حري مل اًشاغ مبل حبصأ نم": نباح ع

 ةا ةت

 ؟ نید كيلع : هل لاقو نوراه یکبف
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 يل ليولاف « هيلع ينبساحي مل «يبرل نيد « معن : ليضفلا لاق
 . يتجح مبلأ مل نإ يل ليولاو « ينشقان نإ يل ليولاو ينلءاس نإ

 . دابعلا نيد نم ىنعأ امنإ :نوراه لاق
 قدصأ نأ ينرمأ ءاذهب ينرمأي مل يبر نإ :ليضفلا لاق

 سنرإلاو نجلا ُتَقَلَخ امو : لجوزع لاقف «هرمأ عيطأو «هدعو

 . "(َنوُدبْعَيِل الإ
 ‹كلايع ىلع اهقفنأف ءاهذخ رانيد فلأ اذه : نوراه لاقف

 . كير ةدابع ىلع اهب وقت
 ةاجنلا قیرط یلع كلدآ انآ «هللا ناحيس» وطنا لاق

 ملف .تمص مث « كقفوو « هّلا كملس ءاذه لثمب ينئفاكت تنأو

 ىلع ينلدف «ينتللد اذإ « سابع ابأ :نوراه لاقف ءانجرخف
 . نيملسملا ديس اذه ءاذه لثم

 نحن ام ىرت دق :تلاقف هئاسن نم ةارما ليضفلا ىلع تلخدف

 . لالا اذه تلبق ولف . قیضلا نم هیف

 نولكأي ريعب مهل موق لثمك مكلثمو يلثم امنإ : ليضفلا لاق
 . همحل اولكأف ءهورحن «ربک املف «هبسک نم

 لبقی نآ یسعف لخدن : لاق مالکلا اذه نوراه عمس املف

 | . لاملا

 .ةفرغلا باب ىلع حطسلا يف سلجف جرخ « ليضفلا ملع املف
 ؛هبيجي الف هملکی لعجف «هبنج یلا سلجف «نوراه ءاجف

 ه5 : تایراذلا " 

۰ 



 ۸ ضايع نب ليضفلا
 تيذآ دق ءاذه اي : تلاقف :«ءادوس ةيراج تجرخ ذإ كلذك نحن انيبف

 'انفرصناف فرصناف «ةليللا ذنم خيشلا

 : ليضفلا مالك نم

 ينعي «ًالمع نسحأ مكيأ مكنولبيلالىلاعت هلوق يف لاق
 ىلع ًاباوصو هلل اصلاخ نوكي نأ بجي لمعلا نأ ءهبوصأو هصلخأ

 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةعباتم

 يف هدهزو « هّلاب هملع ردق یلع هّلا نم دبعلا ةبهر : لاقو

 . ةرخآلا يف هتبغر ردق ىلع ايندلا

 نأ امأ : نيتنثا ىدحإ نم وجني ال سانلا طلاخ نم :لاقو
 وأ ءًاركنم ىأر نأ تكسي وأ « لطابلا يف اوضاخ اذإ مهعم ضوخي

 :هتئيطخ ىلع ىكبو «هرگذ لمخأ ءًادبع هللا محر : لاقو

 نم ققنآو هلام حلصأو ,هیدلاو رب نم ةءورلا لماک : لاقو

 0 . هتیب مزلو . هناوخ| مرکأو «هقلخ نسحو « هلام

 ةرثکب رتغت الو ؛اهلهآ ةلقل یدبلا قیرط شحوتست ال : لاقو

 . ساثلا

 ایندلا حرفو «ةرخآلا مهب بهذي ايندلل ايندلا نزح :لاقو

 . ةدابعلا ةوالحب بهذي ايندلل

 عسوأ ًادبع ضغبأ اذإو « هّمغ رثكأ ًادبع هللا بحأ اذإ :لاقو

 . هايند هيلع

 ؟۸-۳۱ ج  ءالینلا مالعأ ريس - ١



 ۹ 0 __ ضايع نب ليضفلا

 بساحأ ال نأ ىلع ؛ ىلع تضرع اهريفاذحب ايندلا نإ :لاقو

 بيصت نأ اهب رم اذإ ةفيجلا مكدحأ رذقتي امك اهرذقتأ تنكل اهيلع

 يل

 لجأل لمعلاو ءءايرلا وه سانلا لجأل لمعلا كرت : لاقو

 . كرشلا وه سانلا

 حالصف مام) ی ال اهتلعج ام ةباجتسم ةوعد یل نآ ول : : لاقو

 . دابعلا حالص مامالا

 مهعم هقلخ نسجیو هسلج لهآ لجرلا فطالی نآل : لاقو

 . هراهن مايصو هليل مايق نم هل ريخ

 هعبأر ام ةنس نیئالث لیضفلا تبحص :يزارلا يلع وبآلاقو

 لاقف «كلذ يف هل تلقف «يلع هنبا تام موي الإ ًامستبم الو «اکحاض
 رابك نم روكذملا هدلو ناكو ءرمألا كلذ تببحأو ًارمأ بحأ هللا نإ

 . نيحلاصلا

 سطو : لوقي كرابملا نب هللا دبع ناكو

 الاف
 نكلو «نيه ايندلا يف لوخدلا : :بارت يبال لیضفلا لاقو

 0 .ديدش اهنم جورخلا
 يا ور مون خرم بلقلا نايسقت ناتلصخ : :لاقو

 ۵ لدد سانلا لهجأو ءهينذ يف دئاعلا سانلا بذکآ : لاق

 E TE ءهنم مهفوخأ هللاب سانلا ملعأو « هتانسحب |

 . هند ىلع هتوهش رثؤی دبع كلهي نلو «هتوهش ىلع هنید

 نإف «رسلا يف قدصلاب لجوزع هللا اولماع : ليضفلا لاق



 0٠ ضايع نب ليضفلا

 .دابعلا بولق يف هتبحم نكسأ ًادبع هللا بحأ اذإو «هللا هعفر نم عيفرلا

 هللا ريغ فاخ نمو ءءيش هرغي مل ىلاعت هللا فاخ نم :لاقو ٠
 ام يلع ابأ اي:لاقف «كلام نب هللا دبع لأسو ءدحأ هعفني مل

 هرضت له لجوزع هللا عاطأ نم ينربخأ :لاقف ؟هيف نحن اع صالخل ا
 لمه ىلاعتو هناحبس هللا ىصع نمف :لاق ءال :لاق ؟دحأ ةيصعم

 . صالخلا تدرأ نإ صالخلا وهف لاق « ال : لاق ؟دحآ ةعاط هعفنت

 لجرلا ماد ام ءاجرلا نم لضفأ فونلا : ليضفلا لاقو
 . فوخلا نم لضفأ ءاجرلاف توملا هب لزن اذإف ءاحيحص

 ًاراد ايندلا لعجا مدآ نبا اي ليق :ضايع نب ليضفلا لاق

 براپلاک كسبحت ال ةحارتسا اهیف كلوزن لعجاو «كلاقثال كخلبت

 هيف مدقی الاسم دجی ال فوخم قیرط يف هلهأ یلا عرستلاو .هودع نم
 ناف «هعماقال هدنع ام خاص ىقبتسيل هرفس يف الدبتم «ةحارلا نم

 نأ كايإو ء لمالا وه كلذ نکیلف لمعلا يف كلذك نوكت نأ تزجع

 هنع نوأتیو هنع نوهنی نمم)قیرطلا كلت صوصل نم اصل نوکت

 اهرصب نكي ملام نیعلا ناف (نورعشی امو مهسفنآ الا نوکلهی ام
 تدرآ اذٍ یمعلا ةيآ ناو هرصبت ملو ءًاوهس ترصبأ امنأكف بلقلا نم

 الو :ةكلبلا نع فقت ال اهنإف «كريغ وأ كسفن كلذب فرعت نأ

 اذاف . رظنلا ریصب ناک ناو «بلقلا یمعآ كلذف . ةبغرلا يف هیضق
 هیضقت باتکلا ربدت نمو «هرمآ هلرربدی وهف هلقع جرخآ لقاعلا -

 . رصبلا ىمعأ ناك نإو ریصبلا كلذف «ةبهرلا هدرتو : ةبغرلا

 اهيلإ مدآ طبهأ امتإو «ةماقإ راد رادلا تسيل : ليضفلا لاق

 ةرم ىرعلاو ةرم عوجلاب هيلع ررميو هلع اهيوزي فيك ىرت الأ «ةبوقع



 ها ؤ ضايع نب ليضفلا

 ةرم ةيقست ءاهدلاوب ةقيفشلا ةدلاولا عنصت امك «ةرم ةجاحابو

 هل ريغ وه اع كلل نت افا و عة فو اح

 هل يغبني ال «مالسإلا ةيار لماح نآرقلا لماح : ليضفلا لاق

 نم عم وهسی الو ؛ءوهلي نم عم وهلي نأ الو ءوغلي نم عم وغلي نأ
 ىلإ ال «:ةجاح قلخلا ىلإ هل نوكي ال نأ نآرقلا لماحل يغبنيو ءوهسي

 . هيلإ قلخلا جئاوح نوكت نأ يغبنيو «مهنود نمف ءافلخلا

 ىخرأو اهمالظ طلتخا ةليل نم ام : ضايع نب ليضفلا لاق

 ينم مظعأ نم: هلالج لج ليلجلا ىدان الإ اهرتس لابرس ليللا

 يف مهؤلكأ یا هیت بنات ‹نوصاع يل قئالخلاو ءًادوج

 نم ءاوبنذي مل مهنأك مهظفح یلوتآو «ينوصعي مل مهنأك مهعجاضم
 نم «ءيسملا ىلع لضفتأو «يصاعلا ىلع لضفلاب دوجأ مهنيبو ينيب

 مأ ءهطعأ ملف ينلأس يذلا اذ نم وأ ؟هيلإ عمسأ ملف يناعد يذلا اذ

 دوجلا انأ ءلضفلا ينمو لضفلا انأ «هتیحنو يبابب خانآ يذلا اذ نم

 يصاعلل رفغآ نآ يمرک نمو «مرکلا ينمو میرکلا انآ «دوخا ينمو

 نيأف «ينصعي مل هنأك بئاتلا يطعأ نأ يمرك نمو «يىصاعملا دعب

 . نوصاعلا يحتني يباب نع نيأو « قئالخلا برهت ينع
 نم دسحلاو «ناميإلا نم ةطبغلا : ضايع نب ليضفلا لاق

 نمؤملاو ‹ طبخي الو دسحی قفانلاو ,دسحی الو «طبغي نمؤملاو :قافنلا

 . يشعيو ریعیو ككتهپ رجافلاو « حصنیو ظعیو رتسی
 يف ةوخألا تعفترا ةبيغلا ترهظ اذ| : ضایع نب لیضفلا لاق

 .ةضفلاو بهذلاب يلطم ءيش لثم نامزلا كلذ يف مکلثم اغإ ءهللا
 . نسح هجراخو بشخ هلخاد



 تا ضايع نب لیضفلا

 ؛ هللا ىلإ هبنذب بربلا همهي نمؤملا : ضايع نب ليضفلا لاق
 . امومغم يسميو امومغم حبصي

 ,كقيدص نم اهنم رثكأ كودع نم كتانسح : ليضفلا لاق

 : لاق هيدي نيب تركذ اذإ كقيدص نإ :لاق ؟ىلع ابأ اي فيكو : ليق

 امنإو ءراهنلاو ليللا كباتغي هيدي نيب تركذ اذإ كودعو ءهللا هافاع
  :لوقت نأ كيدي نيب ركذ اذإ ضرت الف «كيلإ هتانسح نيكسملا عفدي
 نوكيو ءهب عجار مهللا ؛هحلصأ مهللا : هللا عدأ لب ال هكلهأ مهللا

 دقف هكلهأ مهللا لجرل لاق نم هناف «هب توعد ام رجأ كيطعي هللا

 . قلخلا كاله ىلع رودي امنإ ناطيشلا نأل « هلاوس ناطیشلا یطعآ

 « لسعلا ریثک ؛مالكلا ليلق نمؤملا : ضايع نب ليضفلا لاق
 هتمصو :مكح نمؤملا مالك ءلمعلا ليلق «مالكلا ريثك قفاشاو

 ٠ .ةدابع يف لزت مل اذك تنك اذإو «رب هلمعو «ةربع هرظنو ءركفت
 مسقی امک ةبحا مسقی یلاعت هّلا نا :ضایع نب لیضفلا لاق

 ءاود هل سیل هناف .دسحاو مکایاو « ىلاعت هللا نم اذ لکو «قزرلا

 . ةمكحلا لجوزع هللا هثروأ قالصلاب لجو زع هللا لماع نم
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۰- ۲۲۷ ۵ 

 نب ءاطع نب نمحرلا دبع نب ثراخا نبرشب رصن وبآ وه

 رابك نم ناك « يفاحلا رشب "ب فورعملا هللا دبع نب ناهام نب لاله

 نكسو ۰ ورم نم هلصأو «نیعروتلا ءايقتألا نايعأو «نيحلاصلا

 E ىلإ ءاج هنأل «يفاحلاب بقل اغنإو « "دادغب"

 مكتفلك رثكأ ام : فاکسالا هل لاقف ‹ عطقنا دق ناکو «هیلعن یدحإل

 نأب فلحو 0 يجب ىقلأف !سانلا ىلع

 . اهدعب العن سبلي ال

 :ةقلحلا هيلع قدف ٠ 'نارمع نب يفاعملا باب ىتأ هنأ ىكحيو

 ول :رادلا لخاد نم تنب تلاقف «يفاحلا رشب :لاقف ؟نم: ليقف

 وك ميل لا حاولا العن تيرتش

e eریس ۰۲۷6/۱ :نایعالا تایفو ۳۳۸ ءايلوألا ةيلح  

 تاقبط ۰۲۷/۷: دادغب خیرات ۰۳۹ :ةیفوصلا تاقبط ٤14/٠١ :ءالبنلا مالعأ

 بيذهت 2141/1 :ةرهازلا موجنلا 250/7 :بهذلا تارذش ء۹١٠٠ :ءايلوألا

 ةلاسرلا حرش :ar .نانجلا ةازم ٠١//7510« :ةياهنلاو ةيادبلا ٤٤٤/١ :بيذهتلا :

 ۰.۸4/۱ :ینارعشلا تاقبط ٩۸۱ : ةيريشقلا

 ۶ : لیقو نانو نينامثو نسمخ ةنس تامو نان نیرشعو فين ةئس دلو -

 :دعس نبا تاقیط ۰۲۲۹/۱۳ .:دادغب خيرات يف همتجرت عجارم .ه145 :ليقو

 :ةرفهازلا ۳ ۸/۱ :ظافحلا ةركذت ۰ ۰/۹ : ءالينلا مالعأ ريس ۸۷/۷

 ۱ ۳۹ ۰۸/۱ : بهذلا تارذش ۱۱۷/۲



 33 يفاحلا رشب

 ىلاعت هللا مسا هيف ًاساطرق قيرطلا يف باصأ هنأ هتبوت ببسو
 ناكو ؛«هلسغو رهنلا ىلإ لزنو هذخأف «مادقألا هتئطو دقو «بوتكم

 قيناود ةعبرأب ىرتشاف « قناود ةسمخ هیف امهرد الإ ايندلا نم كلم ال
 يف ىأرف « طئاح يف هلعجو ساطرقلا بيطف «درو ءام قنادبو ءاكسم
 يف كمسا نييطأل يمسا تبيط ! رشب اي :هل لوقي الئاق نأك «مونلا

 ' بات همون نم هبنت املف «ةرخآلاو ايندلا

 : يزوجلا نبا لوقيو
 ,ةفوكلاو «ةكم ىلإ ملعلا بلط يف يفاحلا رشب لحر

 دبع نب كيرشو « سنوي نب ىسيعو ؛ عيكو نم عمسو «ةرصبلاو
 «ثايغ نب صفحو « شايع نب ركب يبأو «ةيواعم يبأو ءهللا

 فسوي يبأو «سنأ نب كلامو «ديز نب دامحو «ةيلع نب ليعامسإو

 نب ليضفلاو ء«نارمع نب يفاعملاو ءميشهو «كرابملا نباو و يضاقلا

 نم هنع طبضي ملف «ةياورلل دصتي مل هنأ ريغ ؛ ميعن يبأو ؛ ضایع
 .'"ريسيلا الإ ثيدحلا

 ؛ يرهوجلا فسوي نب دمحنو ؛يقرودلا دمحآ هنع ثدحو

 سسوس يد حاملا «رابسمسلا یتثم نب دمو

 . مهاوس قلخو « يروباسينلا ئناه نب ميهاربإو «ءالجلا
 «ةغضم نهو «تاوخأ ثالث رشبل ناك :ناكلخ نبا لوقيو

 ۱ ةغصضم نهربكأو 0 تاعرو تادباع تادهاز نكو ٤ ةديزو ءةخمو

 روتکدلا قیقحت ویتحت ۸ «توریب رداصراد 2۰۱۳۰۸۱ ناکلخ نبال نايعألا تايفو ت

 : سابع ناسح]

 يزوجلا نبال ةوفصلا ةفص -

 ءالینثا مالعأ ريس س



 ۵ ۵ 0 قاحلا رشب

 ىكبو : ًاديدش انزح رشب اهيلع نزحف «رشب اهیخآ توم لبق تتام

 اذإ دبعلا نأ بتكلا ضعب يف تأرق :لاقف كلذ يف هل ليقف ءًاريثك ءاكب

 يف يتسينأ تناك ةغضم يتخأ هذهو . هسینآ هبلس هبر ةمدخ يف رصق
 . ایندلا

 يبأ ىلع ةأرما تلخد : لبنح نب دمحأ نب هللا دبع لاق

 «جارسلا ءوض یلع ليللا يف لزغأ ةأرما ينإ هللا دبع ابأ اي : هل تلاقف

 لزغ نيبأ نأ يلع له ءرمقلا ءوض ىلع لزغأف جارسلا ئفط امبرو
 قرف امهنيب كدنع ناك نإ :ىبأ ابل لاقف ءرمقلا لزغ نم جارسلا

 وه له ضيرملا نينأ هللا دبع اي:هل تلاقف «كلذ ينيبت نأ كيلعف

 ىلإ ءاكتشا وه نكلو ؛ىوكش نوكي ال نأ وجرأ ينإ :لاقف ؟ىوكش
 . تفرصنا مث «ىلاعت هللا

 طق اناسنإ تعمس ام ينب اي : ىبأ يل لاقف : هللا دبع لاق

 ىلإ اهتعبتف : هللا دبع لاق ءاهعبتا ةأرملا هذه تلأس ام لثم نع لأسي

 تلقف یبآ تیتأف «رشب تخأ اهنأ تفرعف» «يفاحلا رشب راد تلخد نأ

 ؛ حيحصلا وه هللاو اذه :ىبأ لاقف «يفاحلا رشب تخأ ةأرملا نإ :هل

 0 . يفاحلا رشب تخأ الإ ةأرملا هذه نوكت نأ لاحم

 ىبأ ىلإ يفاحلا رشب تخأ ةخم تءاج :ًاضيأ هللا دبع لاقو
 هلزغأف انطق امهب يرتشآ ناقناد يلام سأر هللا دبع ابأ اي :تلاقف
 رم دقو ؛ةعمجلا ىلإ ةعمجلا نم اقئاد قفنأف ٠ مهرد فصنب هعيبأو
 يف نيقاط تلزغو «لعشملا ءوض تمنتغاف لعشم هعمو ةليل فئاطلا

 كصلخ اذه نم ينصلخف «ةبلاطم يف ىلاعت هلل نأ تملعف ءهئوض
 ىتح لام سأر الب نيقبت مث «نيقنادلا نيجرخت : ىبأ لاقف ءهللا



 5 احلا رشب
 ىتحاہل تلق ول :ىبأل تلقف : هللا دبع لاق «هنم ًاريخ هللا كضوعي

 هذه نمف «ليوأتلا لمتحي ال ابلاؤس ينب اي :لاقف ءابلام سأر جرخت
 ." تیتآ انهه نم :يبأ لاقف : يفاحلا رشب تخأ يه : تلقف؟ ةأرملا

 ۱۲ (ه۲۸۵- ۱۹۸)ييرخا میهارب| لاق
 ؛هناسلل ظفحأ الو ءرشب نم القع متأ دادغب تجرخأ ام '

 فرع ام ةنس نيسمخ هبقع سانلا یطو « لقع هنم ةرعش لك يف ناك
 . "هنم لضفأ تيأر ام ؛ ملسمل ةبيغ هل

 ٠ ل

 .'ءالقع اوراص دادغب لهأ ىلع رشب لقع مسق ول

 ."ريظن هلامو هللاو تام : لاق رشب تام :دمحأل ليقو

 املف ءرصن ابأ يديس اي لوقي لعجو هلبقف رشب ىلإ لجر ءاج
  لعل «همهوتریخ یلع الجر بحآ لجر :هباحصأل رشب لاق بهذ

 . هلاح ام يردپ ال بوبحاو .اجن دق بحا

 . (ه۲۲۷) نیتئامو نيرشعو عبس ةنس مرحم يف يفوت

 : هلاوفأ

 . مهنع هناكم ءافخإو هنع سانلا ةلفغ نمؤملا يدا

 ام «ةمايقلا يف ينحضفي ال هتيلف ايندلا يف يبر ينرهش دقلا
e1 كأ نأ يل يغبني امنإ ا  

 ۱ 4 ۱ ۲۷۷/۱ ناکلخ نبال نايعألا 5 2

 يدادغبلا ريشب نب ميهاربإ نب ن قاشا نت ميهاربإ قاحسإ وبأ مالسإلا خيش وه -

 :ةلبانحلا تاقبط 288/5 :دادغب خيرات يف هتمجرت رظنا ‹فيناصتلا بحاص يبرحلا

 ۲ : يکبسلا تاقبط :YANN ةياهنلاو ةيادبلا ء7١1/ :ءابدألا مجعم ۱

 ۳6۲/۱۳ :ءالنبلا مالعأ ریس



 ¥o قاحلا مشب

 الولو « بیرم الا تولا هرکی امو تولا هركأ ينأ « يب نظي ام رثكأ
 . توملا هركا ءيش يأل بيرم ينأ

 نوكأ ال يلام :لاق ءامومغم كارأ يلام :رشبل لجر لاق

 "ولطف دعو انآ: افومتم

 : لاقو

 كرت نمل ىبوط «قيقدلا ملعلا ثرويو داؤفلا يفصي عوجلا نإ'

 . هري مل بيغ دعومل ةرضاح ةوهش
 . لاجآلا برقب لامآلا اوثداح"

 . هبلق رصب ىمعي نأ ايندلا يف ملاعلا ةبوقع'

 . لذلل ًایهتیلف ایندلا بلط نم

 ةسمخ ثیدح یتئام لک نم اولمعتناف «ثیدحا ةاکز  اودآ"

 . ثيداحأ

 ربصي نم الإ ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي نأ يغبني ال"
 . ىذألا ىلع

 . هللا اوصع امل هللا ةمظع يف سانلا ركفت ول"

 . "ليللاب همايق هفرشو « سانلا نع هؤانغتسا نمؤملا زع
 . رانلل ضرعت الو وه نيأ نم كزبخ رظنا"
 : هبلطو ملعلا نع لوقیو

 تعطآ اذاف : لمعلا وه ملعلاو . لضفآ هکرتف هب لمعی مل اذ]

 . كملعي مل هتيصع اذإو «كملع هللا

 ملكتملا نوكي الو ءربصلا نم تمصلاو ءتمصلا وه ربصلا"
 يف تکسیو «هعضوم يف ملكتي ملاع لجر الإ «تماصلا نم عروآ



 ۵ ۸ احلا رشي

 . هعضوم

 . "سانلا ةمالم ةفاخمل ائيش طعت ال"
 . "كتائيس متكت امك كتانسح متكا"

 ."ملكتف تمصلا كبجعأ اذإو «تمصاف مالكلا كبجعأ اذإ

 فرعي ال نمو «ةوالح ةعاطلل دجب مل «ةفرعلا مرح نم

 ايندلا يف دهز نمو :لاوحألا عيمج يف هيلع تلقث لامعألا باوث

 لضفأ غلب دقف اضرلا هل بهو نمو ةفيفخ هتنوم تناک ةقيقح

 نم لضفآ «ةميقلا دری ملو انیزح شاع اذ نمژلاو .تاجردلا
 . هّللا نع نیضارلا

 : هيلإ بسني امو «تايبأ هلو

 هقيربت حاص اي ينرغي هنید يل قوري نم سيلو

 هقيقحت رهظي نأ كشوي هبلق يف ناميإلا ققح نم

 : لوقيو

 ةتطالا بلقلا ءام برشو ىونللا خضرل هللاب مسقأ

 ةحلاكلا هجوألا لاؤس نمو  هصرح نم ناسنالل زعآ

 ةحمارلا ةقفصلاب أطبتغم ىنغ اذ نكت سأيلاب نغتساف

 ةحضاف اهل سفنلا ةبغرو ددؤس ىقتلاو زع سأيلا
 2تا هل امویاهناف ةرب هب ايندلا تناك نم

 ظ ؤ : لوقيو
 ددوسلاب یدرمت ءاقشلا نمو دوم ريغ تدسف رايدلا تلخ

0 
 قلقلاو مهلا قاور تحت مونلاو قلح يف مايألا عم يلايللا عطق



 قلتخم فك نم ىنغلا تسمتلا ينإ ًادغ لاقي نأ نم يل رثعأو ىرحأ

 قرولاو لاومالا ةرثک یتغلا سیل ینغ عونقلا تلق اذب تیضراولاق

 قرطلا حضاو الإ كلسأ تسلف يرسب فو يرسع ین هللاب تیضر

 : هلئاسر نم جذومن

 ثراحلا نب رشب يلإ بتك : "(ه۲۵۷ م )مرشخ نب يلع لوقي
 : رصت زپآ

 دمحأ ينإف ؛ كيلع مالسلا : مرشخ نب يلع نسحلا يبأ ىلإ "

 انب ام متي نأ هللا لأسأ ينإف !دعب امأ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ

 انتي نو «هناسحإ ىلع ركشلا مكايإو انقزري نأو «ةمعن نم مكبو

 ؛ فلت نم افلخ مكلو انل ملسي نأو ؛مالسالا یلع مکاپلو «انیبحیو

 .هرمآ موزلو ‹ يلع اي هللا ىوقتب كيصوأ «ةيزر لك نم اضوعو

 اولهسو «ناهالاب انوقبس نیذلا غوقلا راثآ عابتا مث «هباتکب كسمتلاو

 كيلع مهتالاح ضرع رثكأو « كينيع بصن مهلعجاف لبسلا انل
 كنأك مبلاح لثمف ءألملا ةدهاشم نع كونغيو «ءالخا يف مهب سنأت

 نم قفوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ ةسلاجمف «مهدهاشت

 مل ناف اهیلع ردق ن كتطقسو كتلز كنم بقري نمو «یتولا ةسلاج

 هللا هری مل اب كامرف كبيع كدنع هآر نآ اسیلج لعج اهیلع ردقی

 كرمع رثكأ نأ ,هلهآ نم كلعجو ءريخلا هللا كملع ملعاو « كنم

 «مهب قحال تنأو « یضم دق هلاح یضری نمو ؛ یضقنا دق یرآ امیف

 يف قلخلا لكو ءهيدي يف ريسأ تنأو ءكبلاط زجعت الو بولطم تنأو

 .به۱۲۰ هتس دلو لاله نب ءاطع نب نمحرلا دبع نبا قودصلا ظفاحلا مام لا - أ

 بیذهت ۰50۳/۱۱ :ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمجرت رظنا «يفاحلا رشب تخا نبا وهو

 .۳۱۹/۷ : بیذهتلاو



 a قاحلا رشب

 ,كبحي نسم ةرثك كنلغشي الف ءريقف هيلإ مهلكو «ريغص هئايربك

 دجي ال ريسأو «ينغ ىلإ ريقفو «زيزع ىلإ ليلذ عرضت هيلإ عرضتو
 ىلع قثاو ريغ ءهادي تمدق امم فئاخو ءانع هيلإ رفي ًارفم الو أجلم

 «نتفلا نم نمأي الو «ءاعدلا عدی الو «ءاجرلا عطقي ال مدقي ام

 هتنوعع كدمأو .هلضفب كيلع فطع كلذک كار نإ هلعلف «ءالبلاو

 هنعتساو كبئاون يف هيلإ عزفاف «هتمحرو هوفع نم هلمأت ام كب غلبو

 كع وضخب كبرق كلذ تلعف اذ| كناف « كتوق هنع تفعض ام ىلع

 هللابو « كسفن نم كيل| برقآو « كيوبآ نم كيلا عرسآ هتدجوو .هل
 . كلو انل بهاولا ریخ لأسأ هایلو « قیفوتلا

 هتبیصمف سانلا ةفرعمو ةرهشلاب يلتبا نم هنأ يلع اي ملعاو

 «هتمظعل لذلاو ةناکتسالاو عوض اب كلو انل هللا اهربجف « ةليلج

 نمو هئايلوأ نم كلذ ىلوت هنإف ءاهتبقاع رشو اهتنتف كايإو انافكو

 الو «كبر ءاضرإ ىلإ «كب نيرمألا برقأ ىلإ عجراو « هقيفوت دارأ

 يقتي ناك نم نإف «مهمذ الو كنامز لهأ ةدمحم ىلإ كبلقب نعجرت
 امنإو «كنامز لهأ حلاص نم بولقلا ءايحإ ةرانإو «تام دق هنم كلذ

 نع تسردو «ةرخآلا نع اوتام ءايحأ رباقمو ىتوم لح يف تنأ

 ؛ هللا رونب اهيف ءاضتسي ال امت راوتف كتامز لهأ ءالؤه « مهراثآ اهقرط

 «مهنم كکرت نم لابت الو «هللا مصع نم الإ هباتك اهيف لمعتسي الو

 يف كظح نم رفوآ مهدعب يف كظح نأ ملعاو «مهدقف ىلع سأت الو

 لهأ رذحاف «مهنم فلخلا هيفف اسينأ هذختاف هللا كبسحو «مهبرق

 ءىسي نم عمالو «ريخلا كنامز يف هب نظي نم عم شيعلا امو ؛« كنامز

 هسفن همهت لقاع ىلإ ضغبأ ةعلط نوكي نأ يغبني امو ءريخ نظلا هب



 ١< يفاحلا رشب

 «هتسلاج نإ ةنتف فرش ىلع هنم كنأل «كنامز ىف ناسنإ ةعلط نم

 نإو «ةايحلا نم ريخ ةلزعلا يف تومللو «هتبناج نإ ءالبلا نمأت الو
 مهتنكمأ نإ هل ةاجن الف ةنتف فوخ نمأي رشلا نم وجني نأ لجر نظ

 اهل هرکاو كسفلل رتخاف «كوکرشآ مهتبناج ناو ؛كومثآ كسفن نم

 ةمالسلا نأل ةلزعلا يف الإ وه ام مويلا لضفلا نأ ىرأو « مهتسبالم

 كنيعو ءءامص كمتؤي امع كنذأ لعجا ءالضف مالسلاب ىفكو اهيف

 كلذو :«كلذ ىلاعت هللا كرذح دقف نظلا ءوس رذحاو «ءايمع هنع

 . "مالسلاو . («مثإ نظلا ضعب نإآىلاعت هلوق

 : لوقيو
 ةجاح عضوم يف ثيدحلا نم ائيش ركذي نأ دحأل يغبني ال

 يف ملعلا ركذي الو « هب برقتی نآ دیری ءايندلا جئاوح نم هل نوكي
 ءاوحضتفاف ايندلل ملعلا اوبلط خياشم تيأر دقو ءايندلا ركذ عضوم

 كئلوأف «هب اوماقو هب اولمعو «هعضاوم هوعضوف هوبلط نيرخآو

 تذخأو ندعم نم ءيشلا تعمس تنأ اذإو «ىلاعت هللا مهعفنف اوملس

 «كلذب عفتنت ال كناف هراغ الف هفالخب لوقي كريغ تعمس مث «هب

 اولمعف ریسیلا لمعلا نم اوعمس اماوقآ تيأر دقو « كسفنل هب لمعاو

 هنآ اوملعاو فیکف . هب هّلا مهعفنی ملف ریثکلا اوعمس نیرخآو « هب
 ۰ . ثیدحا اذه بلط قزرلا منه

 ت

 ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح - ۱





 7 يبس الا ثراحلا

 ' ىبساحملاثراحلا
۵- ۵۲:۳ 

 «دلولا يرصبلا يبساحا دسآ نب ثراحلا هللا دبع وبأ وه

 دهزلاو «ةدابعلا يف نيملكتملا داهزلا دحأ «ةافولاو لزنلا يدادغبلا

 . هسفنل هتبساحم ةرثکل یبساحاب فرعو « ظعاولاو

 ؛هتقبطو "(ه۱۱۸-۲۰۲ )نوراه نب ديزي نع ثيدحلا ىور

 سابعلا وبآ هنع یورو ۰" (ه۱۵۰-۱۷۷)يعفاشلا مامإلا نع ذخأو

 خيشلاو «يفوصلا رابجلا دبع نب نسحلا نب دمحأو «قورسملا نه

 ةفص ةدغ وب حاتفلا دبع قيقحت «يبساحملل نيدشرتسملا ةلاسر -

 ۲۷۵/۲ : يكبسلل یربکلا ةيعفاشلا تاقبط ۰۷۳/۱۰ :ءایلوْألا ةيلح ۰۲۰۷/۷ :ةوفصلا

 تایفو :۳۰/۱ :لادتعالا نازیم ۰۲۱۱/۸ : دادغب خیرات ۰۱۳۶/۲ : بیذهتلا بیذهت

 ۰۱۰۳/۲ :ةرهازلا موجنلا ۰4/۱ ينارعشلا تاقبط «يلكرزلل مالعألا ۰۰۷/۲ : نايعألا

 ٠١/ ص :ةيريشقلا ةلاسرلا ۰۲۱۸/۱: یردلا بکاوکلا ۰۱۰۳/۱ : بصهذلا تارذش

 . ۱4۲/۲ :نانحلا 9
 .ةجح ةقث لمعلاو ملحلا ف اسأر ناك «ىملسلا يذاز نب نوراه نب ديزي وه _

 ؟

 ۳9۸ /4 :ءالنبلا مالعأ ريس 2989/١4 :دادغي خيرات يف هتمجرت رظنا ؛انقتم اظفاح

 .۳۹۱۸ /۸ :ریبکلا خیراتلا
 هیادبلا اهنم ةريشثک هتمجرت رداصمو اا نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا وه _

 ريس ۰۱۰۳/۶ :نایعالا تایفو «لوألا ءزجلا :يکبسلا تاقبط ۰۲۵۱/۱۰ :ةياهنلاو
 ةيلح ۰۵7/۲ :دادغب خيرات ۲۸۱/۱۷ :ءابدألا مجعم ۰5۵/۱۰ :ءالبنلا مالسعأ

 نبا خيرات ۰8۸ : يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط ۰۲۸۰/۱ :ةلبانحلا تاقبط ۰۳/۹ : ءایلوألا

 . 0 :ةوفصلا ةفص ؛ ىزارلل يعفاشلا بقانم ۶ : رکاسع



 ٠ . نورخأ قلخو تروهشم تایاکح هعم هلو « دینیا مامالا

 : فلولا ةمجرت يف ةدغ وبآ حاتفلا دبع خیشلا لوقی

 او : ادهاز ايفوصو ءادباع اكسان هللا همحر ناکا

 ةحاصف ىتوأ ءًايوار اثدحمو یکم و نیک م ا

 ءيش نع كثدح اذإ ىتح «نانج ةعاصنو نا ا :لاتتل

 ساسحإ هب سحتو «نیعلا یأر هارت كناک كلعج ابیهرت و ابیغرت

 كسبلأو ؛ةجحلاب كعنقأ دقو الإ هثيدح كنع مصفني الو هل رشابلا

 . احصنو ًاریخ الا لوقب امو «لوقی اب نیقیلا
 مهوتلاو ةياع رلاک «داشرالاو ظعولا يف ةريثك فيناصت هلو

 خيشلا لاقو :ًاريثك 'ءايحإلا" هباتك يف يلازغلا مامإلا امهنم لقن دقو

 يتأم غلبت اهنإ یربکلا ةيعفاشلا تاقبط' يف يكبسلا نيدلا جات

 «نیدلا لوصأ يفو «فوصتلاو كولسلاو دهزلا يف اهبلغأو «ففنصم

 ةيكزتو فوصتلا يف ةصاخ هبتكو «ةضفارلاو «ةلزتعملا ىلع درلاو

 يبأ مامإلا ىتح هدعب اهيف فنص نم لكل الوصأ دعت حورلاو سفنلا

 . هللا همحر ىلازغلا دماح

 ةيردلا بكاوكلا يف یبساحا ةمجرت يف يوانملا مامإلا لاقو

 هقفلا يف نيملسملا مامإ وه" : يميمتلا لاق : ةيفوصلا ةداسلا مجارت يف

 : هللا همحر يلازغلا مامإلا لاقو « مالكلاو ثيدحلاو فوصتلاو

 عيمج ىلع قیسلا هلو .ةلماعلا ملع يف ةمالاربح يبساحما

 «تادابعلا راوغأو «لامعالا تافآو سفنلا بويع نع نيثحايلا

 . ههجو ىلع ىكحي نأب ريدج همالكو

 يريشقلا نزاوه نب ميركلا دبع مساقلا وبأ ذاتسألا ىكحو



 "1۵ 2 اهلا ثراحلا

 وبأ ذاتسألا لاق."ةيريشيقلا ةلاسرلا" يف يبساحملا ةمجرت يف (ه470م)

 مهيلإ اوملس نوقابلاو ءانخويش نم ةسمخب اودتقا : فيفخ نب هللا دبع

 دمحم وبأو :دمحم نب دينجلاو ؛ ىبساحملا دسأ نب ثراحلا : مهلاوحأ

 دمحأ سايعلا وبأو ءاها ”٠ ةنس ىفوتملا يدادغبلا دمحأ نب ميور

 نامثع نب ورمعو " «ه۵۳۹ ةنس ىفوتملا ءاطع نب لهس نب دمحم نبا

 . قئاقحلاو ملعلا نيب اوعمج مهنأل : 'ىكملا

 : هلاوفأ

 ‹قيفوتلا لقعلا رهوجو «هلقع ناسنإلا رهوجو «رهوج ءيش لكل

 ربصلا لقعلا رهوجو :رخآ ظفل قو

 هج ولا طسبو « بضخلا ةلقو :ىذألا لامتحا قلخلا نسح."

 . مالكلا بيطو

 ؛ هلقع ردق ىلع هتفرعمو « هتفرعم ردق یلع هدهز دهاز لك"

 . هناميإ ةوق ردق ىلع هلقعو

 ال كنأ ملعتو ءاكلم كسفنل ىرت ال نأ ءةيدوبعلا ةفص"

 . اعفن الو ارض كسفنل كلمت

 . اهلاوز ىعدتسا دقف ةمعنلا ىلع هللا ركشي مل نم"

 «ةيرهاظلا ءاهقفلا نمو  هیفوصلا خيش ءدباعلا دهازلا ءئرقملا هيقفلا مامإلا وه ¬

 :دادغب خيرات 2545/٠١ :ءايلوألا ةيلح :هتمجرت عجارم «نومأملا مايأ يف ناك

 .7814/14 :ءالبنلا مالعأ ريس ۱۸۹/۳ :ةرهازلا موجنلا :ةيريشقلا ةلاسرلا ۸

 : ءایلوالا ةيلح يف هتمجرت رظنا ةمتخ موي لك یف هل ناک < هلأتلا دباعلا دهازلا وه '

 _تارذلش :2١44/١١ ةياهنلاو ةيادبلا 448/۲ :ةوفصلا ءفص ۷۰

 . ۲۵۵/۱ 6 :ءالينلا مالعأ ریس ۰۲۰۷/۲ : بهذلا

 صصغ نب برك نب نامثع نب ورمع هللا دبع وبأ ةيفوصلا خيش ينابرلا مامإلا وه -"

 2591/٠١ :ءايلوألا ةيلح ٠٥/٠٤ :ءالبنلا مالعأ ريس : هتمجرت رداصم «دهازلا ىكل ا

 ۰ ۳۳/۲:ناهبصأ رابخآ رکذ ۰44۰/۲ :ةوفصلا ةفص ۰۲۲۳/۱۲ :دادغب خيرات



 8 ىبساحملا ثراحلا

 همذ نإو ملاس مولظملاو «سانلا هحدم نإو مدان ملاظلا
 . كلم نإو ريقف صيرخلاو « عاج ناو ينغ عناقلاو « سانلا

 : نيدشرتسملا ةلاسر نم تافطتقم

 ؛يهنلاو رمألا نم همكحب لمعلا هللا باتك ةضيرف نأ ملعا
 رابتعالاو «ههباشتمب ناميإلاو «هدعول ءاجرلاو هديعو نم فوخلاو

 لهجلا تاملظ نم تجرخ دقف «كلذب تيتأ اذإف « هلاثمأو هصصقب

 هركذ لج هللا لاق ؛نيقيلا حور ىلإ كشلا باذع نمو «ملعلا رون ىلإ
 . (رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخي اونمآ نيذلا يلو هللا)

 : ههبشيو ربصلا يف لوقيو
 اذإف ءدسجلا نم سأرلا ةلزنمب ناميإلا نم ربصلا نأ ملعا '

 كضرع يف كبضغت ةملك تعمس اذإف «هلك دسجلا بهذ سأرلا عطق
 . "رومألا مزع نم كلذ نإف « حفصاو فعاف

 ىلع هللاب نعتساو «ريبدتلا كرتب كلقع هلل لمعتسا :لوقيو

 ‹ ینغلاب حرفت ال مدآ نبا ای : هنع هللا يضر يلع لاق « ریداقلا فرص

 بهذلا ناف «ءاخرلاب حرفت الو «ءالبلاب نزحت الو .رقفلاب طنقت الو

 . ءالبلاب برجی اصلا دبعلا ناو «رانلاب برج
 نم هللا يف لصو «كمرح نم طعأو «كلملظ نمع فعا

 ‹كناوخال كلامو كسفن لذباو «كبحأ نم هللا يق رثآو «كعطق

 فورعملا نمريبك كنيع يف مظعي ال «كنيد يف ىلوملا قوقح عراو
 . "هلعفت ركنملا نم ًاريغص نرقحت الو «هلعفت

 الو ‹«لمعلاب بجعلا رذحت امك < ؛ ملعلاب نيزتلا رذحاو

 . ملعلا نم ًارهاظ كيلع هصقني بدألا نم انطاب ندقتعت



 1۷ ىبساحلا ثراحلا

 «لمعلل ةعاس «ملعلل ةعاس «تاعاس ثالث كرمع لعجا'

 يف رکفتو « یضم نه ربتعاو «كمزليامو .كسفن قوقخ ةعاسو

 يف قيرفو ؛هاضرب ةنجلا يف قيرف :ىلاعت هللا يدي نيب نيقيرفلا فرصنم
 مارکلا ةظفحا مرکأو ؛كنم هلا برق فرعاو ,هطخسب ریعسلا
 . نيبتاكلا

 ءةولخلا نطاوم يف سنألاو :ملعلا نيتاسب يف بدألا بلطا '

 يف ةمكحلاو «رکفتلا ةيدوآ يف رابتعالاو «سفنلا باعش ین ءایحاو
 . فوخلا ضاير

 هملحو «هرمأل كتفلاخ عم كيلإ هللا ناسحإ ماود فرعاو"

 «هنم كئايح ةلق عم كيلع هرتسو «هرکذ نع كضارعا عم كنع
 . هيلإ كرقف عم كنع هانغ

 نيأ ؟هبرقب رورسم نيأ ؟هبنذ نم فئاخ نيأ ؟هبرب ملاع نيأ "

 ملأ ءهرورغم اي هل روفغم اذ وه ؟هدعب نم قغشم نيأ ؟هركذب لوغشم
 . ؟روتسلا تكته دقو ليلجلا كري

 ال كلذک « یمعألا راهنلا ءوض ينغي ال امک هنا ملعا

  ءاودلا هعفنی ال تیلا نآ امکو «یقتلا له الا ملعلا رونب ءیضتسی

 ىلع لباولا تبني ال امكو «ىوعدلا لهأ يف بدألا ديفي ال كلذكف

 ظ . ايندلا بحم بلقب ةمكحلا رمثت ال كلذك ءافصلا

 رثك هملع ةلالد فلاخ نمو «هبدآ لق هاوه فلآ نمو "

 . هریغ يزادي فیک هژاود هعفنی مل نمو  هلهج

 يف دهزلا لهأ امه مهلقأو ءانادبأ سانلا حورأ نأ ملعاو"

 :ایندلاب مامتهالا لهآ الغش مهرثکأو ابولق سانلا بعتأو ,ایندنا



 ۸ بس اما ثراحا

 ." لمالا رصق دهزلا یلغ قالخألا نوعأو

 : بولقلا لهأو بلقلا
 ؛ هتافصو بلقلا ةيمهأ نيبت ةريثك ًالاوقأ يبساحملا ثراحلا ركذ

 ىنعم يف يور :لاقف «ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدحب اهأدب
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :اهنم «ةريشک رابخآ بلقلا

 . ' "يبلق هل نيلي نم نيئنمؤملا نم نإ :لاق
 «لابقاو ةوهش بولقلل ': هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو ۵

 «اهترتف دنع اهورذو «ابلابقإو اهتوهش دنع اهومنتغاف ءرابدإو ةرتفو
 لاط اذإ :ةآرملا لثم بلقلا" : هللا همحر كرابملا نبا لاقو ءاهرابدإو
 . "تلزه اهبحاص اهنع لفغ اذإ : ةبادلاكو « تئدص ديلا يف اهثكم

 «باوبآ ةتس هل تيب لثم بلقلا لثم : ءامكحلا ضعب لاقو

 دسفيف «ءيش باوبألا دحأ نم كيلع لخدي الأ رذحا :كل ليق مث
 ءرصبلاو ءناسللا :باوبألا و «تيبلا وه بلقلاف : تيبلا كيلع

 هذه نم باب حتفنا یتمف «نالجرلاو «نادیلاو «مشلاو «عمسلاو

 . "تیبلا عاض ملعریغب باوبالا

 يف ىذألا فكو «بضغلاو اضرلا يف قدصلا ناسللا ضرفف

 . رشلاو ريخلاب سانلل نیزتلا كرتو «ةينالعلاو رسلا

 نيب ام يل نمض نم :ملسو هيلع هللا یلص هللا لوسر لاق

 0 . "."ةنجلا هللا ىلع هل تئمض هيلجر نيب امو هيبحلا
 . : هللاريوضر لبج نب ذاعمل هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 ءا 1
 , دمحأ ددسم -

 . يراخبلا - '



 ۰ “۹ يبس اهلا ثراحلا

 '."مهتنسلأ دئاصح الإ مهرخانم ىلع رانلا يف سانلا بكي لهو

 بجح اميف علطتلا كرتو «مراحلا نع ضغلا رصبلا صضرفو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :هنع هللا ىضر ةفيذح لاق ءرتسو

 هاتأ هللا فوخ نم هكرت نمف « سيلبإ ماهس نم مهس رظنلا : ملسو

 كل لحي الام لكف ءرظنلاو مالكلل عبت عمسلا ضرفو

 . هب ذذلتلاو هعامتسا كل لحي ال هيلإ رظنلا الو هيف مالكلا

 هعامتسا كل لح ام لكف ءرصبلاو عمسلل عبت مشلا ضرفو 00

 هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نع يور دقو ء«همش كل زاج هرظنو

 لهو :لاقف كلذ يف هل ليقف «هفنأ ىلع كسمأف ,«كسمب ىتأ هنأ هنع

 الو رو ظح ىلإ امهطسبتال نأ نيطجرلاو نسيديلا ضرسفو

 ' قح نع امهضبقت

 ۱ ۱ يذمرتلا

 بتکم تنعاثلا ةعبطلا قدغ وبآ ماتفلا دبع خیشلا قیقحت نیدشرتسلا ةلاسر -

 . ۱۹۹۰ بلحب ةيمالسالا تاعوبطلا





 ۷۱ يدادغبلا دمحم نب دينجلا

 ١ + چ« 0

 ىادعبلا دمحم ند ديبجلا
 چچ ۰ + وج ©

۲۹۷-6۵ ” 

 ٠ :ثلاثلا نرقلا عضو

 رصعلا يبرعلا بدألا وخرؤمو ةماع نوخرؤملا ضرع

 نع قالطنالاو ركفلا ةيرح دهعك ثلاثلا نرقلا ةصاخو «ىسابعلا

 رصانعلا طالتخاو ةقسلفلاب سانلا فمغشو «میقلاو «دویقلا

 ؛ةيبنجألا ةفاقثلا راشتناو «ناملغلاو يراوجلا لغلغتو «ةيبنجألا

 روتكدلا لوقي «برطلاو « ءانغلا سلاجم ةرثكو «ةينانويلاو «ةيسرافلا

 ءارمألا روصق تناك لثملابو ؛ءانغلاو عامسلاو بارشلل فصاقم

 طروتو «موقلا ةيلعو ةلودلا ی بصانلا باحصأ رابكو ءارزولاو

 ءاملع نم ريثك طروت امك ؛ للحم ا ذيبنلا قيرط نع ةاضقلا ضعب اهيف

 ءًاديدش افوكع اهیلع فکعی ناک .دیرد نبا لاثمآ مهريغو ةغللا

 جرفلا يبال يناغالا باتک حفصتی نمو : الاغيإ اهیف ءارعشلا لغوآو

 ۰۲4۱/۷ :دادغب خیرات ۰1۱/۱4 :«البنلا مالعأ ریس ۰۳۷۳/۱ : نایعالا تایفو - "
 ةيعفاشلا تاقبط ۲/*۰:۱ :ةو_فصلا ءفص ۰۱۲۷/۱ :2لبانحلا تاقبط

 تارذش ۱۲۸/۳ :ةرهازلا موجتلا ۱۱۳/۱۱ :ةیاهنلاو ةيادبلا ۰۲۰۰/۲ : یکبسلل

 .ريثألا نبا خيرات كده 1 : ءايلوألا ةیلح ۰۲۳۸/۲ : بهذلا



 ۷۲ | يدادغبلا دمحم نب دينجلا
 اوناكو ٠ اديدعك انامدإ اهونمدأ سانلا ضعب نآ سی يناهفصألا

 .'"حابصلاو «ليللاو ؛ ءاسملا يف سلاجملا ابل نودقعي

 : نيمأ دمحأ روتكدلا لوقي

 دادغبو ءارماس لهأ اهيف جرخي ةيونس مایآ كانه تناکو
 يهو «نوججلاو «فصقلاو «وهلل ؛قارعلا ندم نم امهريغو
 ."ىراصنلا دايعأو  سرفلا دایعأو «مالسالا دایعآ .دایعالا

 اذه فصو يف نيخرؤملاو «ءابدألا نم باتکلا طرفآ دقو
 «ةقدنزلاو «نوحلاو :ةيحابإلا هيف «ماعلا روظنملا اذهب ءرصعلا

 ثحاملاو ء:ةيمالكلا تالداجملاهيفو «ةييوعشلاو «داخالاو
 مكحلا يف مهذوفنو «ةلزتعملا ةبلغو «ةيفسلفلا ةيلقعلا تاشقانم او
 تروصو ,قحلا لهأ ةنحمو ةيفسلفلا لئاسملا يف طروتلا ىلإ ىدأ يذلا

 ةمس هنأك «ماعلا روظنلا اذه ین يبرعلا عمتجلا يلا بد ألا بتک
 اهمدقی يتلا ةروصلا هذه نآ ناهذالا نع بیغی نکلو ءرصعلا كلذ

 ناک نوجما ناف ؛ عمتجنا تاقبط نم ةصاخ ةقبط ةروص يه باتكلا
 ةقبطلا يف ةقدنزلاو a , ةفرتملا ةقبطلا يف عيشي
 هروصی امک اعئاش ك ذ نکی ملو «ةفسلفلا یلع فكعت تناك يتلا
 نم رثکأ ةفرتلا تاقبطلاب مهتلص تناک نیذلا ءابدالاو ءارعشلا
 ذهنم و نم ماعلا عمت ناك دق ماعلا عمتجم اب مهتلص

 ۱ .تاع زنلاو تارایتلا
 ۳ روتکدلا لوقی

 :يناغالا باک يف نوسجاو وهللا ةایح تروص اسکو

 . فيض يقوش روتكدلل يناثلا يسابعلا رصعلا ؛ ييرعلا بدألا خيرات ا



 Vr ىدادغبلا دمحم نب دينخلا

 لاثمأ ءاملعلا مجارت يف ناميإلا ةايح تروص «ءارعشلا نيواودو

 تننظ يناغألا تأرق تنأ اذإف « نیئدحا تاقبطو,« دعس نبا تاقبط

 نندحما تاقبط تأرق اذاو :«ةحابإو ءنوجو ؛وبل اهلك ةايحلا نأ

 نا فصنتو «یوقتو «عروو « نید اهلک ةايحلا نأ تلخ ةفوصتلاو

 ةيندملا ناو ناولأو فونص تاد تناك ةايحلا نأ تدقتعا تنأ

 ءرمازو ئراقو «ةئاحو دجسم «تایندلا لكك تناك ةيسابعلا

 .دجهت يف رهاسو «قئادحلا يف حبطصمو «رجفلا بقتري دجهتمو
 يف كشو «قالمإ نم ةنكسمو «ىنغ نم ةمختو «برط يف رهاسو
 اذه لكو «يسابعلا رصعلا يف ناك اذه لك «نيقي يف ناميإو « نيد

 '"ریٹک ناك
 حويلاو هللاب سانلا نوركذي ظاعو عمتجما اذه يف ناك دقل

 ةشيعم نوشيعي ءايندلا ةايحلا عاتم يف داهزو ظاعوو كاسنو ءرخآلا

 مهدأ نب ميهاربإ مهنم ناك قدابعو لتبتو فشقتو فظطش اهلك

 فورعمو « ۱۹۶ ةنس یفوتلا یخلبلا قیفشو ۰به ۱۷۱ ةنس یفوتلا

 ۲۳ 4 ةنس یفوتلا يبساحا ثراحاو به ۲۰۰ ةنس یفوتلا يخرکلا

 "ی طقسلا يرسلا ناكر ه۲ 4۵ ةتس یفوتلا يرصلا نوللا وذو ءه "

 ناكو هتقو يف مهمامإو «دادغب ةفوصتم خيش ه ۲۵۱ ةنس یفوتلا

 نم لوأ هنا لاقيو «ةدابعلل عطقناو «هتيب مزلو ةراجتلا رجهف ًارجات

E1/1  
 .يملسلل ةيفوصلا تاقبط : ي داهزلا دابعلاو نيينابرلا ءاملعلا ءالؤه مجارت رظنا 5
 ةلاسرلا .دادغب خيراتو .ءايلوألا ةيلحو ةوفصلا ةفصو .ءالنبلا مالعأ ريسو
 .بصهذلا تارذش ءءايلوألا تاقبط ٠ : رکاسع نيا خيراتو ۰ : نايعألا تایفو ی



 Vt ىدادغبلا دمحم نب دينحلا

 نع لنس دقو «لاوحألا قئاقحو «دیحوتلا ناسل يف دادغبب ملكت
 رون یفطی ال يذلا وه «ناعم ةئالثل مسا وه لاقف وه نم فوصتلا

 رهاظ هيلع هصقني ملع نع نطابب ملكتي الو «هعرو رون هتفرعم
 ء هللا مراح راتسأ كته ىلع هيلع هللا نم تاماركلا هلمحت الو باتكلا

 دينجلا ناك ثلاشلا نرقلا يف هللا ىلإ ةاعدلاو داهزلا ءالؤه نمو

 .يدادغبلا

 :يدادغبلا دينجلا

 ؛ يريراوقلا زازخلا دينجلا نب دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ وه

 ديرفو هتقو خيش ناكو «قارعلا هؤشنمو هدلومو « "دنواهن" نم هلصأ

 . نودمو روهشم همالكو ءهرصع

 نب ميهاربإ يبأب هقفتو «ةفرع نب نيسحلا نم ثيدحلا عمسو
 مزالو .ةنس نورشع هرمعو «هترضحب يتفي ناکو « يبلکلا دلاخ

 رئاس فرعي ناكو «ةريثك امولع كلذ ببسب هيلع هللا حتفف ءدبعتلا أ

 یتح .ةوبک الو «ةفقو اهیف هل نكي مل اهيف ذخأ اذإو «ملعلا نونف
 «لابب ءاملعلل رطخت مل «ةريثك اهوجو «ةدحاولا ةلأسملا يف لوقي ناك

 تقفر ول :هل ليقف «نآرقلا ولتیو یلصی لعج «ةاقولا هترضح الو

 ءنآلا ىنم كلذ ىلإ جوحأ دحأ ال :لاقف :لاحلا اذه لثم يف كسفنب

 . "یتفیحص ىيط ناوأ اذهو

 لا يضر يعفاشلا مامالا بحاص روث يبآ یلع هقفتو

 هللا يضر يروشلا نايفس بهذم ىلع ًاهيقف ناك هنإ لیقو . امهنع
 امهريغو ؛يبساحملا ثراحلاو ۰ "يطقسلا يرسلا هلاخ بحصو «هنع

E۵ ۱ : ةياهنلاو  

 : رظنا ه ۲۵۷ هنس یفوتلا .يدادغبلا یطقسلا سلغلا نب يرسلا نسحلا وبآ وه -"

 ةغص ۰۱۸۷/۹ :دادغب خيرات ۱۱۱5/۱۰ :ءایلوألا ةيلح ۰۲۹/۲ : ةيفوصلا تاقبط



 Yo ۰ ىدادغبلا دمحم رب دينخلا

 « يعفاشلا هیقفلا جیرس نبا سابعلا وبآ هبحصو «خیاشلا ةلج نم

 بجعأ مالكب عورفلاو لوصألا يف ملكت اذإ جيرس نبا ناكو
 ةكرب نم اذه ؟اذه يل نيأ نم نوردتأ :مبل لوقيف «نيرضاحلا

 .دينجلا مساقلا ابأ يتسلاجم

 « سانلا یلع ملکت يطقسلا يرسلا يلاخ يل لاق : دينجلا لاق

 يسفن مهتا تنک يناف ۰ سانلا یلع مالکلا نم ةمشح يبلق ی ناکو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مانملا يف ةليل تیأرف « كلذ يقاقحتسا ی

 «تهبتناف «سانلا ىلع ملكت :يل لاقف «ةعمج ةليل تناكو ملسو

 مل :يل يلاقف «بابلا تققدف حبصأ نأ لبق يرسلا باب تيتأو

 يف رشتناو «عماجل اب سانلا دغ يف تدصقف «كل ليق ىتح انقدصت

 ينارصن مالغ يلع فقوف سانلا ىلع ملكتي دعق ديتجلا نأ سانلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ینعم ام « خيشلا اهيأ :لاقو ًاركنتم

 تمعفر مث تقرطأف 'هللا رونب رظني هنإف نمؤملا ةسارف اوقتا" ملسو

 . ملسأف ؛كمالسإ تقو ناح دقف «ملسا :تلقو يسأر

 تايبأب يعافتنا ءيسثب تعفتنا ام :دينجلا خيشلا لاقو

 بلا لاق ؟يه امو : : هل ليق اهتعمس

 : لوقت راد نم ةيراج

 ىلبلا للح يل رجبلا ىدهأ تلق اذإ

 بحلا بطي مل رجہلا الول نيلوقت

 ىوہلا هقرحأ بلقلا اذه تلق نإو

 بحلا فرش ىوبلا نارينب نيلوقت

 .۳۳۹/۲ :ةرهازلا موجنلا ۰۲۰۹/۲ :ةوفصلا



 ۷٦ ىدادغبلا دمحم نب دينجلا

 ةبيجم تلق تبنذأ ام تلق نإو

 بنذ هب ساقي ال بنذ كتايح
 ام :هل تلقف «مانملا يف دينجلا تيأر : ميهاربإ نب دمحم لاق

 «تارابعلا كلت تباغو «تاراشالا كلت تحاط :لاق ؟كب هللا لعف

 انک تاعکر الا انعفن امو «موسرلا كلت تدفنو «مولعلا كلت تینفو

 .راحسألا يف اهعکرن

 نع نکلو «لیقلاو لاقلا نع فوصتلا انذخآ ام : دینا لاق
 وه فوصتلا نأل .تانسحتسلاو تافولألا عطقو ءايندلا كرتو عوجلا

 لاقامک «ایندلا نع فوزعلا هلصأو .«هّللا عم ةلماعلا ءافص
 . "يراهنو يليل ترهسأو «ایندلا نع يسفن تفزع : ةثراح

 مدقمو «ةفئاطلا دیس : یکبسلل ةيعفاشلا تاقبط فو

 ءایلوألا ملعو  فوصتلا ةقيرط خیشو : ةقرخلا لهأ مامإو «ةعامجلا

 . نيفراعلا ناولهبو «هنامز يف

 هل عمتجا نم انخويش يف رن مل : يدلخلا دمحم نب رفعج لاق

 اذإو «هلاح ىلع هتحجر هملع تيأر اذإ «دينجلا ريغ لاحو ملع

 . هملع ىلع هتحجر هلاح تيأر

 ناك «هلثم يانيع تأر ام : ملکتلا يبعكلا مساقلا وبآ لاقو
 .هملعل نوملکتلاو , هیئاعم ةقدل ةفسالفلاو «هظافلال هنورضح ةبتکلا

 عمس دق دينجلا نب دمحم نب دينجلا ناك : دادغب خيرات يفو

 قزرو «ةفرعلا لهأو  نیلاصلا دهاشو خویشلا نم ريثكلا ثيدحلا

 : هلثم هنامز يف ري مل ام ملعلا نونف يف تاباوجلا باوصو ءاكذلا نم

 . ١ 38/1 ج ةلبانحلا تاقبط - '



 8 يدادغبلا دمحم نب دینخا

 ملعلا ىلإ مهنم بسني ناك نمت عفرأ نم الو « هئانرق نم دحأ دنع

 . اهئانبأو ايندلا نع فوزعو فافع يف رهاظلا ملعلاو نطابلا

 دمحأ ميعن يبأ ظفاحلل ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح يفو

 «ملخا نویعب دیولا « ملعلا نونفب یبرلا وه : يناهفصألا هللا دبع نبا

 ؛باتکلا عدوم ملاعلاو .نامالا تباثو .ناقیالا صلاخمب رونلا

 . باوصلاو نایبلل هیف قفاولا « باتکلا ملحب لماعلاو

 ناف اظ ويم ةلذال اى ةتارو: ى اظويوع ىظويتلا_ هيذلك ناك
 لمعلل هموزلو ؛«يفاكلا جهنملل هقانتعاو  یفاشلا نایبلاب هلاکشآ

 .يفاولا

 ءاملعلا هدعو «هنامز يف ايندلا مامإ : هفصو يف ريثألا نبا لاق

 ةنسلاو باتكلا دعاوقب هبهذم طبضل ءفوصتلا بهذم خيش

 «ةالغلا هبش نم « ساسألا يمحم ةميمذلا دئاقعلا نم انوصم هنوکلو

 . عرشلا ضارتعا بجوی ام لک نم الاس
 لثم ؛ثيدحلا باحصأ بهذم ىلع هقفتي هرمأ لوأ يف ناك

 دسأ نب ثراحلا بحصو لوصألا مكحأف ءروث يبأو «ديبع يبأ

 ملعلاب قيقحتلا يف امهكلسم كلسف سلغم نب يرسلا هلاخو يبساحلا

 . هلامعتساو

 مل نم «ةنسلاو باتكلا طوبضم تملع :لوقي دينجلا ناكو

 . هب ىدتقي ال هقفتي ملو «ثيدحلا بتكي ملو نآرقلا ظفحي

 یفتقا نم الإ قلخلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا :دينجلا لاقو

 اهلك تاريخلا قيرط نإف «هتقیرط مزلو هتنس عبتاو «لوسرلا رثآ
 . هیلع ةح وتفم



 ۰ م ۰

 ت ت سس سس
۳ 

 ناك لوقی یسیع نب سراف تعمس ظفاحلا هللا دبع وبأ لاق

 هتوم تقو يف هانيأر مث «ةالصلا ريثك دمحم نب دينجلا مساقلا وبأ

 نع تحور الأ: هل ليقف ءاهيلع دجسيف ةداسولا هل مدقيو سردي

 . هعطقأ ال لجوزع هللا ىلإ هب تلصو قيرط :لاقف « كسفن

 هابأ نأل ىريراوقلاو ءزخلا لمعي ناك هنأل ءزارخلا "هل ليقو

 . ایریراوق ناک
 . ه ۲۹۷ ةنس قوت

 ۵ ؛ هلاوقا

 ؛ اهتافالع يه امو ةمکحلا يه ام

 ءاهنت امع لئس دقو دیبا نب دمح نب دین مساقلا وبأ لاق

 : ةمكحلا |

 ام لك نعو ءهنم رذتعي نأ جاتحي ام لك نع ىهنت ةمكحلا"

 . كسفن يف هركذ كمشحأ كريغ نع هملع باغ اذإ

 :لاقف ةمكحلا هرمأت امع لئسو

 ةلمج دنع بيطيو «هرثأ يقابلا يف دمحي ام لكب ةمكحلا رمأت'

 تب و «هربخ سانلا

 : لاقف ةمكحلاب فصوي نأ قحتسي ب نمع لئسو

 ليلقب هتعنل ضرعتي اميف ةیاغلاو یدلا غلب لاق اذإ نم

 « دیریام ءيش كلذ ی هیلع رذعتی ال نمو «ةراشالاری ریسیو « لوقلا

 . دیتع رضاح هدنع كلذ نأل

 : لاق ؟يوأتو حيرتست نم ىلإو ةمكحلا سنأت نب : هل لیقو
 يف لضفلا نم تعطقناو «هعماطم لکلا نع تمسح ا نم ىلإ



 ۷۹ ىدادغبلا دمحت نب دینا

 ؛هبر تاذ يف هتاكرحو ء«همومه تعمتجا نمو «هبلاطم تاجاحلا

 . هرهد لهأ رئاس ىلع هعفانم تداع نمو

 :نيحلاصلا هللا دابع تامس

 1 : لاقو

 : مهناميإ دوقعب اهوقرافو « مهنادبأب ایندلا اوبحص ًادابع هلل نإ

 هيلإو «نوميقم هيفو «نورئاس هيلإ مه ام ىلع نيقيلا ملع مهب فرشأ

 ىلإ ةيعادلاو «ءوسلاب ةرامألا مهسوفن ةبلاطم نم اوبرهف ؛نوعجار

 : ءالبلا يف ةسومغملاو «ىوهلل ةعبتلاو ءءادعألل ةنيعلاو . كلاهلا

 ال يذلا مكحملا ليزنتلا يعاد لوبق ىلإ ءاوهألا فانكأب ةنكمتملاو

 اوبيجتسا اونمآ نيذلا اهيأ اي لوقي هوعمس ذإ «ليوأتلا لمتحي

 ةوالح مهموهف ءامسأ عرقف (مكييحي امل مكاعد اذإ لوسرللو هلل

 موهفلا مهيلإ هتدأام حورب اومسنتو « زییمتلا حفصتل ,ةوعدلا

 ىلإ اوعرسأف «رورغلا راد يف ءاقبلا ةبحم ایافخ ساندآ نم ةرهاطلا

 یلع سوفنلاب اومجهو «اهعم نیبقارلا بولق ةلغشلا قئالعلا فذح
 :هتلماعم يف هللا اوقدصو «ةدباكملا ةرارم اوعرجتو «لامعألا ةقناعم

 اوفرعو «بئاصملا مهيلع تناهو «هيلإ اوهجوت اميف بدألا اونسحأو

 ىوس روكذم ىلإ تفلتلا نع مهمومه اونجسو «نوبلطیام ردق

 اهیلع اوماقآو . ةلفغلا يقارم يف علطتلا نع مهبولق اوسرحو مهیلو

 طاحأ نمو ؛ رحب الو رب يف ةرذ لاقثم هيلع ىفخي ال نم ملع نم اهبيقز
 ءاهصايتعا دعب سوفنلا كلت تداقناف ًاربخ هب طاحأو املع ءيش لكب

 اهئراب اهظفحو .اهیلو اهساس سوفن اهسنج ءانبال ةسفانم تقبتساو

 . اهيفاك اهألكو



 ۸۰ يدادغبلا دمحم نب دينجلا

 تمقو يف مهيلع دري اذام «ةريصب اذ تنك نإ يخأ اي مهوتف

 يف ددرتت احاورأ یرت «مهتاجاح لزاون نم هنوقلی اذامو «مهتاجانم
 ءایطا اهلبرستو :؛ةمدخلا اهتللذو ءةيشخلا اهتلبذأ دق ءداسجأ

 ءةولخلا اهسينأ ء«راذحلا اهقطنأو «راقولا اهنکسأو « برقلا اهعمجو

 هریغ نعو « لصتم هّلاب اهلغش «رکذلا اهراعشو «ةرکفلا اهثیدحو
 ؛ًامظلاو عوجلا اهؤاذغ ءانعاظ عيشت الو «امداق یقلتت ال . لصفنم
 اهژاودو «دامتعالا ابلوعمو ,هّلاب ةقثلا اهزنکو « لکوتلا اهتحارو

 سیفنل تیقرو « قوقحا ةيدأتل تمدق سوفن ءاضرلا اهنیرقو ءربصلا

 ربکألا عزضلا مهنزحی ال) . نحا لقث تیفکو «نوزخلا ملعلا
 نحن ؛نودعوت متن يذلا مكموي اذه ؛ةكئالملا مهاملتتو

 يهتشت ام اهيف مكلو ءةرخآلا 2و ايندلا ةايحلا 2 مكؤايلوأ

 . (ميحر روفغ نم الزن ,نوعدت ام اهيف مكلو مكسفنأ
 : بولطم لا لصحي ال يعسلا نودب

 .دوهجنا لذب سيفن ملع لكو «باب لك حتف :دينجلا لاقو
 2 :ةعانقلا

 كل وه ام كتدارإ زواجتت الأ لاق ؟ةعانقلا ام : دينجلل ليق

 . كتقو ىف

 .نسحملاب ءيسملا تقحلأ مركلا نم نيع تدب نإ :دينجلا لاقو

 تقبس : هللا لاق «ةيداب ىه :لاق ءودبت ىتم :هل ليقف

 . يبضغ يتمحر

 . ءايشألا



 ؛ رکشلا ةقبقح

 : دشنأو «باستک الا يف هنم دشآ مالکلا يف عرولا -لاقو

 هبجحت نمت مرجلا ميظع لمحت
 ملاظ انأ لقف امولظم تنك نإو

 : لاقو

 انثيدح اومنف مهانمأ سانأ

 اولوقت مهنع رسلا انمتك املف

 اننيب ناك يذلا دولا اوظفحي ملو

 اولمجأ ةيعطقلا اومه نيح الو

 :كسفن نمأت ال

 : دنا لاقو

 .كير ةعاط يف كل اهتعاط تماد نو « كسفن ىلإ نكست ال

 نوکتو «هیلا بسنتو «ملعلاب فرشت نأ تدرآ یتم: لاقو

 يقبو «هرون كنع بجتحا « كيلع هل ام ملعلا يطعت نآ لبق هلهآ نم

 ملعلا نا كلذو « كل ال كيلع ملعلا كلذ .هروهظو همسو كيلع

 : هتاكرب تلحر هبتارم يف ملعلا لمعتسي مل اذإو هلامعتسا ىلإ ريشي

 امي لعف اذإ باعي امنإو «هعبط يف امب باعي ال ناسنإلا :لاقو
557 ۱ 

 ؛ هللا ىلإ قيرطلا
 ؛رارصإلا لحت ةبوت : لاق هللا ىلإ قيرطلا فيك :هل ليقو



۱ 

 Ar يدادغبلا دمحم نب دينخلا

 يف هللا ةبقارمو « تاريخلا قيرط ىلإ جعزم ءاجرو «ةرفلا لیزی فوخو
 . بولقلا رطاوخ

 لغشو بلقلا نم اند ام:لاق ؟یه ام ايندلا نع دينجلا لئس
 ۱ . هللا نع

 :لقاعلا وه نم
 . لقعلاب افوصوم لجرلا نوكي ىتم :هل ليق
 هيلع هبجوي امعو ءاحفصتم اهلو ءًزيمت رومألل ناك اذإ :لاق

 لمعيل «یلوآ هب وه يذلا بلط كلذب سمتلي ثحبي ءاثحاب لقعلا

 لضفلا بوكر هتفص نمف كلذک ناک اداف «هاوس ام یلع هرثژیو « هب
 ةفص نم سيلو «هيلع ضرف دق امب لمعلا ماكحإ دعب ء هلاوحأ لك يف
 اضرلا مهتفص نسم الو «ىلوأو قحأ وه امل رظنلا لافغإ ءالقعلا
 .ريصقتلاو صقنلاب

 لئاح ريسيو «لئاز ليلقب هسفن لغشي نأ ىضري ال كلذكو
 اهميعن مودي يتلا ةرخآلا رومأ نع هل لمعلاو «هب لغاشتلا هدصی

 . اهؤاقب لصتيو ءاهعمنو

 :ءالبلا يف عقي نم
 ىلإ نكسو هللا ىلإ راشأ نم : هناوخإ ضعب ىلإ دينجلا بتك

 هبتنا نإف «هناسل ىلع هارجأو هبلق نع هركذ بجحو « هللا هالتبا هریغ

 نم هبام هللا فشك هيلإ راشأ نم ىلإ عجرو هيلإ نكس نمع عطقناو

 ةمحرلا قلخلا بولق نم هنوكس ىلع هللا عزن ماد ناف «یولبلاو نحا
 نم ةمحرلا نادقف عم مهنم هتبلاطم دادزتل عمطلا سابل سبلأو «هيلع
 ذوعن نحو افسأ هداعمو ءأدك هتومو «ءًازجع هتايح ريصتف « مهبولق



 AY یدادغبلا دمحم رب دینخا
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 . هریغ یلا نوکسلا نم هاب
 : ةنس فلأ دیاعلا هبسک ام بلست ةعاس ةلفغ

 من ةنس فلآ فلآ .هّلا یلع قداص لبقآ ول دین لاقو

 . هلان ام رثكأ هتاف ام ناك ةظحل هنع ضرعأ

 :بحملا فسأتب ىتم

 طسب نامز ىلع :لاق ؟بحملا فسأتي مالع : دينجلل ليقو
 لری هما هل ةو ترا سا تاراق ترا

 مکتیژرب وفصی برشم يل ناک دق

 افص نيح مايألا دي هتردكف

 هرب نم بولقلا ىلإ صلخي لجوزع هللا نإ :دينجلا لاقو

 . كبلق طلاخ اذام رظناف «هركذ نم هيلإ هب بولقلا تصلخ اميسح

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرراشآ ءافتقاب الا ةاجن ال

 الإ هقلخ ىلع دودسم لجوزع هللا ىلإ قيرطلا : دينجلا لاقو

 هللا لاق امك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راثآ نيفتقملا ىلع

 الول :لاقو «ةنسح ةوسأ هللا لوسر #2 مكل ناك دقل): لجوزع

 تملکت ام «مبلذرآ موقلا میعز نامزلا رخآ یف نوکی هنآ یوری هنا

 . يواعدلا تانایدلا لهآ یلع ام رضآ : لاقو ۳

 . ناوخالا للز لامتحا ةءورلا : لاقو

 : عوشخلا

 حضاوتلاو ,بویغلا مالعل بولقلا للذت عوشخا : لاقو

 . بناجلا نيلو جانجلا ضفخ



 ۸ يدادغبلا دمحم نب دينجلا

 . ىدنلا لذيو ىذألا فك ةوتفلا :لاقو

 :دهرلا

 يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ برات ريبكلاهعزلا باك ولو

 : 'ه50/ ةنس ىفوتملا

 لاومألا نم يديالا ولخ لاقف «دهزلا نع دینخا لئس

 تتلا نم بلقلاو

 اهراثآ ومو ءايندلا راغصتسا :لاقف دهزلا نع میژر هلأسو

 . بلقلا نم

 ؟هحلصی ام : لیق ؛عمطلا لاق ؟هدسفی ام بلقلا نع لئسو

 . عرولا لاق

 الإ ملكتنال : عبرأ ىلع اذه انرمأ ينبن :لوقي دينجلا ناكو

 تكسن الو «ةبلغ نع الإ مانن الو «ةقاف نع الإ لكأن الو ءدجو نع

 . ةيشخ نع الإ
 نوكت نل كنإ:لوقي دينجلا تعمس يطامنألا رمعوبأ لاق 0

 ىلإ لصت مل كنإو ءاقرتسم كل هنود امم ءيشو ًادبع هل ةقيقحلا ىلع

 هدحو هل تنك اذإو ةيقب هتيدوبغ ةقيقح نم كيلعو «ةيرخا حیرص
 رد زد اشک اه

 م همن هستم تست تو یی

 يلع نب نيسحلا نب دمحأ رکب وبا مالسالا خیش هیقفلا تبثلا ةمالعلا ظفاحلا وه - ٠

 باسنألا : : هنمج رت رداصم ۳۸۶ هنس دلو . يناسارخلا ٠ يدرج ورسخلا یسوم

 تایفو :cots رين يالا ندهن لماکلا مم : نادلیلا مجعم ۳۸۱/۲ :

 : ءاالینلا مالعأ ريس : 8/1 : ىكبسلا تاقبط ۹1/۱۲ : ةياهنلاو ةيادبلا ,هاب/١ : نايعألا

3/1۹۸ 

 يقهيبلا مامإلل ١" /4 «ريبكلا دهزلا باتك -



 ر

 Ao ىدادغيلا دمحم رب دينحلا
 د ا لا ا ا

 : هللا ةعاط ىنغلا لضفأ

 امهلضفأ : لاقف ؟لضفأ امهيأ ينغلاو ريقفلا نع دينجلا لكس

 ۱ .لج وزع هلل امهعوطأ

 دومحم لعف امهالك :لاقف «نيعئاط اعيمج اناك اذإف هل ليق

 «لضفأ ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لجوزع هللا هراتخا يذلا نأ ريغ

 لضفلا هیبنل لجوزع هللا رايتخا نسح عمف « ىنغلا هل راتخا هرأ ملو

 :ربخلا عامج

 : ءايشأ ةثالث يف هلك ريخلا عامج «هظعي وه لجرل دينا لاق

 مل نِإو .كيلع وهامب هضمت الف ءكل وهاامب كراهن ضمت مل نإ

 هلل اميف كلام قفنت مل نإو ‹رارشألا بحصت الف «رايخألا بحصت

 . طخس هيف هلل امیف هقفنت الف ءءاضر

 يضقت مایالاو .قیض تقولاو ءريصق رمعلا :دينجلا لاق

 . لضف تقولا يف سيلو

 :ديحوتلا ماشم

 ةراش!)هارت كنأک : لاقف «دیحوتلا ماقم لوأ نع دينجلا لثس

 . " كاری هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك هللا دبعت نأ": ثيدحلا ىلإ

 ىقهيبلل ۳۲۳/۶ دهزلا باتک - "
 ۶ ۱۰ نص ؛ عبارتا ءزجلا ( ریبکلا دهزلا باتک - ۴

 يقهيبلل ریبکلا دهزلا باتک نامیالا باتك يف يراخبلا هاور - "
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 AY ازغلا دماح وبأ مامالا

 " یلازفلا دماح وبآ مامالا
 شه ۵۰۵ -۵ ۰

 ربکآ «يلازفلا ي ىسوطلا دمحأ نب دمحم نب دمحم دماح وبأ

 "سوط 0 « یعفاشلا بهذلا ةمئأ دحأو هدهعب مالکلا ءاملع

 ریقف هوبآ ناک «(2۱۰۵۸) ه40۰ ماع ناسارخ ندم یدح)

 ةهقفتملا ىلع فوطيو ءهدي بسك نم الإ لكأي ال ءاحلاص

 ۳ صا و م یو ‹مهسلاجيو

 ۱ یو یی يي « عرضتو

 نیدلا سمشل بهذلا تارذش ی و هذه تثحبو «اهدیدشتب

 « يازلا دیدشتب ناک همسا نآ اوررقف « ةيعفاشلا تاقبط و « يبهذلا

 نآ ةيعفاشلا تاقبط يف ءاجو :يزاّمحلاو «يراطعلاك «ىلاّرغلا اولاقف
 نكلو هییآ ةعانص نم دافتسم هبقلف ؛ فوصلا لزغي ناك هابآ

 ةيعفاشلا تاقبط يودنلا خیشلل مالسالا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر -

 حاتفم ۰7۱/۱ : نیقتلا ةداسلا فاحتا ۰۱۰/4 : بهذلا تارذش ۰۱۹۱/۰ :یربکلا

 ريس ۰۲۰۳/۵ :ةرهازلا موجنلا ۰4٩۱/۱۰ :ریثألا نبال لماکلا ۰۲۳۲/۲ :ةداعسلا
 ۰۲۱۹/6 : نایعألا تایفو ۱ : مالس لا ف نوددجملا ۰۳۲۲/۱٩ :ءالبنلا مالعآ

 دبعل يلازفلا تافلؤم صم فراعملا راد) ایند نامیلس روتکدلل يلازغلا رظن ق ةفعقحلا

 دبع ناتسالل يلازغلا ةريس .لالضلا نم دقنلا :مولعلا ءایحا (ةرهاقلا) يودب نمحرلا
 . يلكرزلل مالعالا (قشمد .رکفلا راد) نامثعلا میرکلا
 ۰۱۹۶/۰ يكبسلا نیدلا جاتل یریکتا ةيعفاشلا تاقبط - "



 AA يلازغلا دماح وبأ مامإلا

 ىدحإ يهو "ةلازغ" ىلإ هتبسن نم دافتسم هبقل نأ :لاق يناعمسلا

 . سوط يحاون
 : هتسارد

 نب دمحأ ىلع هدلب يف هقفلا نم افرط هابص يف يلازغلا أرق
 رصن يبأ مامإلا ىلإ ناجرج' ىلإ رفاس مث «يناكذارلا دمحم

 . سوط ىلإ عجر مث «يليعامسإلا
 مامإ تام املو « 'نيئمرحلا مامإ مزالو « روفاسین یل لحر مث

 ناطلسلا ريزو 'كلملا ماظن ًادصاق ركسعملا ىلإ جرخ (578م) نيمرحلا

 ءاملعلا سلج يف رظانو ۰"(ه1۷-4۸۵)يقوجلسلا هاش كلم

 نيب هلو الا هرمع نم نیئالئلاو ةثلاثلا یلازغلا زواجتی ملو ۰ ۱

 ريزو كلملا ماظن هيلإ لكو ,عساولا هملعب ةعيفر ةبترم ءاملعلا

 يبأ مامإلا نب كلملا دبع يباعملا وبأ نيمرحلا مامإ ؛ةيفاشلا خيش «ريبكلا مامالا وه - "
 يف هتمجرت رظنا 2ه14١4 ماع دلو ؛يروباسينلا ينييوجلا فسوی نب هللا دبع دمحم

 ۰۳۸۲/۳ : يناعمسلل باسنالا ۰۱۱۷/۳ :نایعالا تایفو ۸/۱۸ : ءالبنلا مالعآ ریس

 ۰۱۰۵/۵ : يكبسلا تاقبط ۰۱۲۸/۱۲ :ةیاهنلاو ةيادبلا ۰۱۹۳/۲ : نادلبلا مجعم

 برعلا مالعا ةهلسلس نم دومحم نیسح هیقوف روتکدلل نیمرحلا ماما ينيوجلا

 . ۵ ٤( ۰ :مقر)

 قاحسإ نبا يلع نب نسحلا يلع وبأ نيدلا ماوق كللا ماظن ریبکلا ریزولا وه - "

 لا ةلود خيرات : هتمجرت رداصم .ه(۸۵ هنس تامو ص۸ ماع دلو « یسوطلا

 تاقبط ۰۱۲۸/۲ : نایعألا تایفو ۰۱۳/۳ نادلبلا مجعم ۰۱۱۵/۱ :قوجلس
 موجنلا يلف تایفولاب اولا ۰۹6/۱٩ :ءالبنلا مالعآ ریس ۰۳۰۹/4 : یکبسلا

 . :ةرهازلا
 ةلودلا رابخأ :رظنا ءدواد نب دمحم نالسرأ بلأ نب هاش كلم حتفلا وبآ وه چ

 خيراتلا يف لماكلا ۰۰4/۱٩ :ءالبنلا مالعأ ریس ۰۲۸۳/۰ : نایعالا تایفو «ةيقوجلسلا

 .۱۳/۵ : نودلخ نبا خيرات ۰۷/۱۰ : ریثألا نبال



 ۸۹ یلازغلا دماح وبآ مامالا

 اهسسآ يتلا «ةيماظنلا ةسردلا ةراد| يقوجلسلا هاش كلم ناطلسلا

 جحلا ةضيرف ءادأ دعبو « جحلت زاجشا یل] رفاس نیتنس دعیو « دادغبب

 `: لا و ي تاج وارد یک اذع

 نبا فسوي ءاقلل برغملا ىلإ لحري نأ دارأو «"ةيردنكساإلا"و

 يصن هاتأف .نیطبارلا نم شکارم ریمآ ۰ ۱۰-۲۵۰۰)نیفشات

 ةايح راتخاو ءركفلا ةايح ىلإ عطقناو « سوط ىلإ داعف «فسوي

 اهعضو نم هتياغ تناكو «بتكلا فيلأت ىلع بكناو «ةفوصتملا

 اذلو ؛ةفسلفلا ىلعو ءنايدألا نم هريغ ىلع مالسإلا زايتما ريرقت

 . نیدلآ نیزو «مالسالا ةجح ىمس

 ةسردملا ريدي روفاسين' ىلإ داعو «فيلأتلا رجه مث

 «(ةیکت) «نييفوصلل أجلم سسأو "سوط" ىلإ داع مث «ةيماظنلا
 ماع هللا ةمحر ىلإ ىضقو «لمأتلاو ةدابعلا يف همايأ ةيقب هيف ىضقو

 . ۱۱۱۱ قفاولا ه6

 نم ذقنلا و « نیدلا موسلع ءایح| هبتک مهآ نم
 . ةفسالفلا تفاهتو ةفسالفلا دصاقم و لالضلا

 دصاقم هباتک يف ةفسالفلا ئدابم يلازغلا مامالا حرش دقو

 . ةفسالفلا تفاهت هباتک يف اهمذه مث "ةفسالفلا

 ةفرعل ةفسلفلا يلازغلا مامالا سرد «ةقبقحلا نع هثحب فو

 : لوقیف اضیآ ملعلا اذهب منتقب مل هنکل «مالکلا ملع ةياغ

 ام فییزتو همهفتو هلیصحتو ةفسلفلا ملع نم تغرف ال"

 نا خيرات ۲۲۲/۸ : يسلكرزلل مالع الا ۰۱۱۲/۷ : نایعأالا تایفقو : رظنا - ۱

 ۰۲۱۰/۹ :ریثالا



 CS یلازغلا دماح وبآ مامالا

 نأو < صرفلا لامکب فقاو ریغ اضیأ كلذ نآ تملع هنم فیزی

 نع ءاطغلل ًافشاك الو بلاطلا عیمجب ةطاحالاب القتسم سیل لقعلا
 . تالضعلا میمج

 نولوقی اوناک مهنال ةينطابلا ی لام لقعلاب مامالا ةقث مدعلو
 .مهدئاقع سردف « قاب مئاقلا موصعلا مامالا مهملع ردصم نٍ

 . اهداسف رهظآف ةجيتنلا سفن ىلإ ىهتنا هنكل

 ةقيقح نع لصاوتملا ثحبلاو ةليوطلا ةلوجلا هذه دعب ًاريخأو
 :لوقیو «فوصتلا یلع يلازغلا مامإلا لبقأ ملعلا

 قيرط ىلع يتمهب تلبقآ مولعلا هذه نم تغرف ال ین مث
 لصاح ناكو ؛«لمعو ملعب متت امنإ مهتقيرط نأ تملعو .ةيفوصلا

 اهتافصو :ةمومذملا اهقالخأ نع هزنتلاو «سفنلا تابقع عطق مهملع

 هتيلحتو «ىلاعت هللا ريغ نع بلقلا ةيلخت ىلإ اهب لصوتي ىتحو « ةثيبخلا
 .هّلا رک ذب

 مهملع لیصحتب تأدتیاف .لمعلا نم يلع رسیآ ملعلا ناکو
 هللا همحر يكملا بلاط يبأل بولقلا توق لثم مهبتک ةعلاطم نم

 "دينجلا" نع ةروثأملا تاقرفتملاو ."”يبساجملا ثراحلا" بتكو

 كلذ ريغو  مهحاورأ هللا سدق - " يماطسبلا دیزی یبآ و « ”يلبشلاو

 ه4 ةنس يفوتو یارماسب دلو «يدادغبلا يلبشلا ركب وبأ «ةفئاطلا ميش وه - '

 خيرات ۰ :ءایلوالا ةیلح ۳۹۷/۱۰ :ءالبنلا مالعآ ریس :رظنا ءدادغبب

 موجنلا ۰۳۳۸/۲: بمهذلا تاردش ةتيفوصلا تاقبط ۳۸۹/۱6 : دادغب

 ۲۰ :ءایلوالا تاقبط ۰۲۸۹/۳ :ةرهازلا

 دحأ « يماطسبلا ناسورش نب یسیع نب روفیط ديزي وبأ نيفراعلا ناطلس وه - ١

 ۰۳۳/۱۰ :ءایلوالا ةيلح ۷ :هیفوصلا تاقبط :رظنا به ۲۲۱ هنس قوت .داهزلا

 ۸۰/۱۳ : ءالبنلا مالعأ ريس »۰۱۳/۲ : نايعألا تايفو



 ۹۱ یلازغلا دماح وبآ مامالا

 «ةيملعلا مهدصاقم هنک یلع تعلطا یتح مهخیاشم مالک نم

 يل رهظف « عامسلاو ملعتلاب مهتقيرط نم لصحي نأ نكمي ام تلصحو
 قوذلاب لب «ميلعتلاب هيلإ لوصولا نكمي ال ام «مهصاوخ صخأ نأ
 . تافصلا لدبتبو «لاحلاو

 ال لاوحألا بايرأ مهنأ انيقي تملع" : مهلاح فصيو

 : لوقيو "لاوقألا باحصأ

 « یوقتلاب الا ةرخاالا ةداعس يف يل عمطم ال هنأ يدنع رهظ'

 نع بلقلا ةقالع عطق هلک كلذ سآر ناو «یوپلا نع سفنلا فکو

 لابقجلاو «دولخا راد ىلإ ةبانالاو «رورغلا راد نع يفاجتلاب ءايندلا

 هاجلا نع ضارعإلاب الإ متي ال كلذ نإو ءىلاعت هللا ىلع ةمہلا هنكب

 . قئالعلاو لغاوشلا نع بربلاو «لاملاو

 «ملعلا رشن یا یلازغلا مامإلا داع ةلزعلا يف ةرتف ءاضق دعبو

 رجنس دهع يف ه 14٩ روفاسین ین ةيماظنلا ةسردلا ةساير ىلوتف

 . هاش كلم نیا يقوجلسلا

 ۵۰۰ ةنس كللا رخف لایتغا دعب سیردتلا نع لزتعا مث

 «ملعلاو نیدلاب لاغتشالا ی هتایح ةيقبيضقو « "سوط" ةدلبب ماقأو

 .فيلأتلاب هلاغتشا كرتي ملو

 نع فلتخب ناک هرمع رخآ يف سيردتلاب هلاغتشا نكلو
 اذه هسفن يلازغلا مامالا فصیو . هتابح لئاوأ يف سيردتلاب هلاغتشا

 . نيلاحلا نيب قرفلا

 نإف «تعجر ام  ملعلا رشن ىلإ تعجر ناو  ينأ ملعأ انأو"

 لالضلا نم ذقنملا - '



 4۲ !ازغلا دماح وبأ مامالا

 هب يذلا ملعلا رشنآ نامزلا كلد يف تنكو «ناک ام ىلإ دوع عوجرلا

 ‹ يتينو يدصق كلذ ناكو ؛ يلمعو يلوقب هيلإ وعدأو «هاجلا بسكي
 يتين نآلا وه اذه «هاجلا كرتي هب يذلا ملعلا ىلإ وعدأف ‹نآلا امأو

 يسفن حلصأ نأ يغبأ انأو «ينم كلذ هللا ملعي « يتينمأو يدصقو

 ؟يضرغ نود مرتخأ مأ «يدارم ىلإ لصأ أ يردأ تسلو «يريغو
 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال هنأ «ةدهاشمو نيقي ناميإ نمؤأ نكلو

 هنكل «لمعأ مل ينآو «ينکكرح هنکل «كرح مل ينآو « میظعلا

 مث «ينيدهيو يب حلصی مث ,ًالوآ ينحلصي نآ هلأسأف « ينلمعتسا
 لطابلا ينيريو «هعابتا ينقزريو اقح قحلا ينيري نأو يب يدهي

 .' هبانتجا ينقزريو الطاب

 تاقبط رثاس حالص ةايح ةريخألا يلازغلا مامإلا ةايح تناکو
 مل نیذلا .ةيفوصلا یتحو «ءاملعلاو «ءارمآلاو كوللا نم ةمالا

 مهطارفاو «مهتاغلابمو .ةيفوصلا سابتلا نیبف «هدقن نم مهکرتب

 . ناطیشلا دفانمو .مهرورغ فشکو « مهطیرفنو

 نیرشع نم ًاوحن ماشلاب یلازغلا ماقآ :ركاسع نبا ظفاحلا لاق

 لف لو سرش تا عرف هست تیپ او س
 «بجعلا هسفن یلع یلازغلا يشخف ۰ همالک نم سردی وهو يلازغلا

 "رصم" ىلإ اهنم لخدف «دالبلا يف لو ذخأو «"قشمد" قرافف
 يف لوجي يلازغلا رمتساو «ةدم اهب ماقأف "ةيردنكسإلا ىلإ اهنم هجوتو
 یوأيو «دجاسلاو برتلا یلع فوطیو «دهاشلا روزیو «نادلبلا

 قاشم اهفلکیو «راربالا داهج دهاجیو «هسفن ضوریو .راققلا

 ۰ لوألا دلجملا «يودنلا نسحلا ىبأ خيشلل مالسإلا ف ةوعدلاو ركفلا لاجر ا



 ۹۳ ازغلا دماح وبآ حامالا

 «دوجولا بطق راص نأ ىلإ تاعاطلاو تابرقلا عاونأب تادابعلا

 ؛ نمحرلا اضر ىلإ ةلصوملا قيرطلاو ءدوجوم لكل ةماعلا ةكربلاو

 20. ناميإلا زكرم ىلإ بوصنملا ليبسلاو
 مالعأ مظعأ نم دعي ميكحلا فوسليفلا اذه نأ يف كش الو

 مولع يف رظنلاو ثحبلا لهأ ةمئأ نمو «يمالسإلا يبرعلا ركفلا

 نم بدألاو ةفسلفلا ىخرؤم نم نوريشك هدع دقو ءاينذلاو «نيدلا

 . "ارونو اغوبن «رهدلا رداون
 "ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط" بحاص يكبسلا نيد'ا جات لوقي

 رسا بی « رظنلا دیدش «ءاکذلا دیدش یلازغلا ناک "

 یلع اصاوغ «روغلا دیعب «ةرکاذلاو ةظفاحا یوق « كلاردالا طرفم

 . اجاجح ًارظانم ؛ملع لبج « ةقيقدلا يناعلا

 لوقی ينسيوما يلاصلا وبآ نیمرحا مام] هخیش ناک

 ۵ . قدغم رحب یلازغلا : هنع

 همت تلع : سر اا ا د درام لرو

 رادو ءارمألاو رباكألا ةمشح بلغت تناك ىتح «دادغب يف هتجردو

 هلضفو «يلازغلا ملع ةفرعم ىلإ لصي ال" : ينهيملا دعسأ لاقو

 . هلقع يف لامكلا غلبي داك وأ « غلب نم الا

 ىلع ءاهققلا مامإ يلازغلا دماح وبأ":راجنلا نبا لاق

 ؛هناوأو هتقو نيعو «هنامز دهتجمو «قافتالاب ةمألا ينابرو «قالطإلا

 هنإ ليق ىتح «يناعملا ىلع صوغو «ةبقا ةنطف اذ ناکو

 ةعمج ىفطصم دمحم « برغلاو قرشلا ف مالسإلا ةقسالف خيرات - 1



 ۹4 !ازغلا دماح وبأ مامالا

 تربص الهف .يح انآو یتنفد : لاقف «يلاعلا وبآ هآرف لوخنلا فلآ

 . يباتک یلع یطغ باتک ءنآلا

 يف امامإ يلازغلا ناك ": ركاسع نب مساقلا وبآ ظفاحا لاقو
 . تانايدلا لوصأ يفو ءافالخو ابهذم ءهقفلا ملع

 نويعلا رت مل نم :هيف يناعمسلا نب دعس وبأ ظفاحلا لاقو

 Eg هلم

 : راجنلا نبا لاقو

 «هریقوتو همیظعتو «هلیجبت یلع فئاوطلا تقفتا

 «نورظانلا هتلدأو هججحب رهقناو «نوفلاخلا هفاخو .همیرکتو
 ةنسلا رصنب ماقو «نیفلاخلاو «ةعدتبلا حئاضف هتاحیقنتب ترهظو

 ةجهبلا يف سمشلا ريسم ايندلا يف هتافنصم تراسو «نیدلا راهظاو

 . لامكلاو مدقتلاب قفاوملاو فلاخملا هل دهشو «لامجلاو

 : يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 هيلإ لصي ام ىصقأ ىلإ لصوو ءاهجوأ يلازغلا ةرهش تغلب'

 لهأ لابقإو ةرهشلا هذهب ضري مل يلازغلا نكلو ءدجملا نم ملاع
 هاحگاو دحما نم هلانام «ةنئمطم ريغ ةقلق هسفن تلظو «هیلع ملعلا

 ربكأب ىحضف « ميركتو لالجإ نم هب ىظحي ام لك كرت نأ ىلإ «يدامل ا

 «مهرصع يف ءايلوألاو ءاسلعلا هيلإ حمطي هاج مظعأو بصنم
 شایرو «ثاثآو .لام نم هکلع ام لک نع هدی ضقنو لزتعاف

 .  ءابرغلاو ءارقفلا ةايح راتخاو « تاولخ-او یراحصلا یلا هجوتو

 لوألا دلجملا يودنلا نسحلا یبآ خیشلل ؛مالس الا ف ةوعدلاو ركفلا لاجر ا



 ۹ يلازغلا دماح وبآ مامالا

 : يلازغلا بولسا

 ةدابعلاو ملعلاب قلعتت تناك ءاوس ثحابلا عیمج يف

 لئاسلاو «ةيقلخلا ضارمألاو تالماعلاو تاداعلاب و ؛ عیرشتلاو

 بذع لهس یلازغلا مامالا بولسأ «ةايطا ایاضق لولحو «ةيسفنلا

 الو «لملا دجاب سیل «نادجولاو بولقلا یلع رثژی رثوم «عنقم

 هکفو «دحجلا عضوم يف دج «لدتعم بولسأ وه امنإو  طقاسلا لزبلاب

 دهشتسي هنإو «همالك رئاس يفداجأ هنأ الإ «ةهاكفلا عضوم يف

 الو «هرصع يف باتكلا بأدك امهنم رثكي الو ؛لاثمألاو ءرعشلاب
 تانسح اب اهنييزت فلكتي الو «تافدارتلاو تادرفملاب هترابع لقثت

 ۵ . ةيظفللا

 : همالك نم جذامن

 بسح ءاملعلا بطاخي «بطاخملا فالتخاب همالك فلتخي

 امک میهفتلا یلع اصرح «مبلوقع یوتسمب سانلا ةماعو «مهلوقع

 : ناسللا ةفآ نایب عضوم يف لوقي

 ةحاصفلاو مجسلا فلکتو قدشتلاب مالکلا ی رهقتلا

 ذإ توقملا فلکتلا نمو «مومذلا عنصتلا نم هناف «هیف منصتلاو

 میهفتلا مالکلا دوصقمو «هدوصقم یلع ءيش لک يف رصتقي نأ يغبني

 نيسحت اذه يف لخدي الو ءمومذم عنصت كلذ ءارو امو ءضرغلل

 دوصقملا نإف «بارغإ الو طارفإ ريغ نم ةباطخلاو ءريكذتلا ظافلأ

 ريثأت ظفللا ةقاشرلف ءاهطسبو اهضبقو اهقيوشتو بولقلا كيرحت اهنم
 . كلذ ىف

 .م۲٩۱۹ «ةرهاقلا ثیدحلا راد :ط 2190/8 :نيدلا مولع ءايحإ - '



 ۹1 !ازغلا دماح وبآ مامالا

 5 : مضوم يف لوقيو
 . "حراوجلا يف ةنكتسملا نئاغضلا لسغي نيللا مالكلا"

 :حازلا ثحب يف لوقیف هریثأتو حازلا عفنب يلازغلا مامالا رقیو
 هنم طارفالاو هیلع ةموادلا وه هنم مومذلاو هنع يهنلا

 یلص يبنلا نع يور امك ؛مذي الف رومألا هذه نع ولخي ام: لوقيو
 ۱ .' "ًاقح الإ لوقأ الو  خزمأ ال ينإ :لاق هنأ ملسو هيلع هللا
 : ةيهلالا ةبحملا

 : لوقی

 ةلمجل عماج ناسنالاو «تاکاردال ةعبات تاذللا نآ ملعا

 ىضتقمل اهلين يف اهتذلو ءةذل ةزيرغو ةوق لكلو «زئارغلاو یوقلا نم
 ءاثيع ناسنإلا يف تبکر ام زئارغلا هذه ناف « هل تقلخ يذلا اهعبط

 «عبطلاب اهاضتقم وه «رومألا نم رمأل ةزيرغو ةوق لک تبکر لب
 ةبلغلا یف اهتذل مرج الف «ماقتنالاو يفشتلل تقلخ بضغلا ةزيرغف
 تقلخ الثم ماعطلا ةوهش ةزيرغو «اهعبط یضعقم وه يذلا ماقتنالاو
 ءاذغلا اذه لين يف اهتذل مرج الف ؛ماوقلا هب يذلا ءاذغلا لیصحتل
 يف ءمشلاو رصبلاو عمسلا هذل كلذكو «اهعبط یضتقم وه يذلا

 ملأ نع زئارغلا هذه نم ةزيرغ ولخت الف مشلاو , عامتسالاو راصبالا

 رونلا یمست ةزيرغ بلقلا يف كلذكف ءاهتاكردم ىلإ ةفاضإلاب :ةذلو

 ىلع وهف مالسإلل هردص هللا حرش نمفأ ) :یلاعت هلوقل يبلالا
 دقو «ةنطابلا ةريصبلا ىمست دقو « لقعلا ىمست دقو «هبر نم رون

 . نيقيلاو ناميإلا رون ىمست

 .م) ۲ 5 رهاقلا ثیدحلا راد 1 ۷ ۳نیدلا مولع وجات



 ۹۷ ۱ ازغلا دماح وبآ مامالا

 ؛هللا ةفرعم ةذل

 : لوقی

 نم هل فشکنا دقو «هناحبس هّلا ةفرعم ی هرکف لاط نم "

 لوصح دنع هبلق يف فداصی هناف «ریسیلا ءیشلا ولو هللا كلم رارسأ

 ؛ هتابث يف هسفن نم بجعتیو «هبریطی داکی ام حرفلا نم فشکلا

 «قوذلاب الإ كردی ال ام اذهو «هرورسو هحرف ةوقل هلامتحاو

 . ىودجلا ةليلق هيف ةياكحلاو

 ال هنآو «ءایشألا ذلآ هناحبس هللا ةفرعم نأ ىلع كاهبني اذهو

 مهلغشي سيل ًادابع هلل نإ «'ينارادلا ناميلس وبآ لاق اذبلو ءاهقوف ةذل

 هللا نع ايندلا مهلغشت فيكف : ةنجلا ءاجر الو ءرانلا فوخ هللا نع

 ظ : لوقيو

 ةذلب نمؤي فيك تاسوسحم ا بح الإ مهفي مل نم رعش تيل "

 هللا دعو امل ىنعم يأو «؟لكشالو ةروص هل امو ءهللا هجو ىلإ رظنلا

 نأ فرع هللا فرع نم لب ؟معنلا مظعأ هنأ هركذو «هدابع هب یلاعت

 امك ةدللا هذه تحت يوطنت اهلک ةفلتخلا تاوهشلاب ةق رفلا تاذللا

 : مهضعب لاق

 ةققرفم ءاوهأ يبلقل تناك ۵

 يئاوهأ نيعلا كتأر ذم تعمجتساف

 روهشلا دهازلا ینارادلا يسنعلا ةيطع نی دمحآ نی نمحرلادبع ناميلس وبأ وه -'

 :رظنا ا(: تاده احلا ف دجلا باب رو تاداسلا هلج نم ناكو « ةقيرطلا لاجر دحأ

 ۲۵/٩ :ءایلوألا ءةيلح ۷۵: يملسلل ةيفوصلا تاقبط ۰۱۳۱/۳ :نایعألا تایفو

 تاقبط ۵ ۰ یناعمسلل باسنألا ۰۲۸/۱۰ : دادغب خيرات ۱۹۷/۶ : ةوفصلا هفص

 ۱۳/۲ : بهذلا تارذش ۷۰ ةرهازلا موجنلا ۰۹۲/۱: ينارعشلا



 ۹۸ لازغلا دماح وبآ مامالا

 دق ىرولا ىلوم ترصو  هدسحأ تنك نم يندسحي راصف
 ينيد اي كركذب الغش  مهنيدو مهايند سانلل تكرت يالوم ترص
 يئايندو

 : ةاجانملا ةدل

 : ًالقنو ًالقع ةاجانملا ةذل نايب يف لوقيو
 ‹ لقنلاو لقعلا اہل دهشي ذإ ءةذللا هذه دعبتست نأ يغبني ال

 ببسل كلمل وأ هلامج ببسل صخشل بحملا لاح ربتعیلف لقعلا امأف
 هبتأي ال ىتح هتاجانمو ةولخلا يف هب ذذلتي فيك هنإ «هلاومأو هماعنإ
 ىلاعت هللا نأو هيلإ رظنلاب ذذلتي ليمجلا نإ :تلق نإف «ةليل لوط مونلا
 تیب ی ناک وآ ءرتس ءارو بوبحملا ليمجلا ناك ول هنأ ملعاف «یری ال
 يف عمطلا نودو هيلإ رظنلا نود ةدرجلا هترواجم ذذلتي بحملا ناكل ملظم

 ممسع  هئاسلب هركذو هيلع هبح راهظإب معنتي ناكو ؛هاوس رخآ رمآ

 . "هدنع امولم اضیآ كلذ ناک نو « هنم

 : ةفادصلا بدأ

 : درب نب راشب لاق

 ًابتاعم رومألا لك يف تنك اذإ
 هبتاعت ال يذلا ىقلت نل كقيدص

 كاخأ لصوأ ًادحاو شعف

 تا ترا
 : عوضولا اذه يف يلازغلا ماملا لوقی

 نلو « قلخا نع تلزتعا بیع لک نع اهزنم تبلط ول كنإ
 نیساح هلو الا سانلا نم دحأ نم امف اس ی
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 ٩ چ زي یر لټ ارس 2

 نمؤملاف «ىهتتنملاو ةياغلا وهف یواسلا نساحا تبلغ اذاف « یواسمو

 ءدولاو ريقوتلا هبلق يف ثعبني « هبخآ نساح هسشن يف رضحي ميركلا

 ,بويعلاو ئواسملا ظحالي ًأدبأ هنإف ميئللا قفانملا امأو : مارتحالاو

 ؛ تارثعلا بلطي قفانملاو ءريذاعملا بلطي نمؤملا : كرابملا نبا لاق

 هيلع لاق كلذلو ءناوخإلا تالز نع وفعلا ةوتفلا : ليضفلا لاقو

 نإو «هرتس ًأريخ ىأر نإ يذلا ءوسلا راج نع هللاب اوذيعتسا : مالسلا

 . هرهظأ ارش ىأر

 : ملحلا

 : ملحلا ةليضف يف لوقيو

 نع ةرابع ظيغلا مظك نأل ‹ ظيغلا مظك نم لضفأ ملحلا نإ

 جاه نم الإ ظيغلا مظك ىلإ جانحي الو «ملحلا فلكت يأ ملحتلا

 راص ةدم كلذ دوعت اذإ نكلو ؛ ةديدش ةدهاجم ىلإ هيف جاتحيو , هظیغ

 « بعت همظک يف نوکی الف جاه نٍو « ظیغلا جیهی الف .ًادایتعا كلذ

 راسکناو . هئالبتساو لقعلا لامک ةلالد وهو «يعيبطلا ملخا وهو

 ظيغلا مظكو « ملخا هءادتبا نکلو « لقعلل اهعوضخو « بضخلا ةوق

 . ملحتلاب ملحاو « ملعتلاب ملعلا ان ثيدحلا فو ءافلكت

 هقافنإ يف مهلخبو ءاينغألا دوسي يذلا لاملا بح نع لوقيو

 : سانلا قوقح ةيدأت نع تادابعلا ىلع مهفوكعو

 دعب ةرم نوجحيف ؛ جحلا يف لاملا قافنإ ىلع نوصرحي امبر '

 يف :دوعسم نبا لاق كلذلو ءاعايج مهناريج اوكرت امبرو «ىرخأ ةرم

 مهل طسیو «رفسلا مهیلع نوهی «ببس الب جاجحلا رثكي نامزلا رخآ

 نيب هريعب مهدع أب يوهي «نیبولسم نيمورحم نوعجريو «قزرلا ی



 ۳۳ لازغلا دماح وبأ مامولا

 ٠ .هيساوي ال هبنجب روسأم هراجو «رافقلاو لامرلا
 نوظفحي ءاهب اولغتشا لاومألا بابرأ نم ىرخأ ةقرفو ظ
 يتلا ةيندبلا تادابعلاب نولغتشي مث «لخبلا مكحب اهنوكسميو لاومألا

 نآرقلا متخو «لیللا مایقو «راهنلا مایصک «ةفقن ىلإ اهيف جاتحي ال
 وهف «مهنطاوب یلع یلوتسا دق كلهلا لخبلا نال .نورورغم مهو

 نغتسم وه لئاضف بلطب لغتشا دقف «لالا جارخاب هعمق یا جات
 وهو كالبلا ىلع فرشأ دقو ةيح هبوث يف لخد نم لاثم هلاثمو ءاهنع

 ىتم ةيحلا هتلتق نمو «ءارفصلا هب نكسيل نيبجنكسلا خبطب لوغشم

 ريشك ينغلا انالف نإ «يفاح ا رشبل ليق كلذلو «نيبجنكسلا ىلإ جاتحي
 اغإو «هريغ لاح ی لخدو هلاح كرت نیکسلا : لاقف .ةالصلاو موصلا
 لضفآ اذهف نیکاسلا یلع قافنالاو « عایجلل ماعطلا ماعط) اذه لاح

 . "هسفنل هعیوجت نم هل

 . نوظعتی الو ظعولاو رکذلا سلاجم نوشغی نیذلا نع لوقیو

 ءارقفلاو لاومألا بابرأو قلخلا ماوع نم یرخآ ةقرفو
 ,مهيفكيو مهينغي كلذ نأ اودقتعاو ءركذلا سلاجم روضحب اورتغا
 نود ظعولا عامس درج یلع مبل نآ نونظیو «ةداع ككلذ اوذخاو

 ركذلا سلجم لضف نأل «نورورغم مهو ءًارجأ ظاعتالا نودو لمعلا

 ةبغرلاو «هيف ريخ الف ةبغرلا جهي مل نإف ءريخلا يق ابغرم هنوكل
 لمعلا ىلع ثحلا نع تفعض نإف « لمعلا ىلع ثعبت اهنأل ةدومحم

 ل

 ٦۳۳/۳-٦۴٤ نيدلا مولع ءايحإ - '



/ 

 ظ ۱۰۱ يلازغلا دماح وبأ مامإلا

 عمسيف ءابطألا سلاح رضحي يذلا ضيرملا لاثم هلاثم امنإو '

 ةذيذللا ةمعطألا هل فصي نم هدنع رضحي يذلا عئاجلا وأ : يرجي ام

 " افیش هعوجو ؛ هضرم نع ينغي ال كلذو « فرصنی مث ةيهشلا

 : ظاعتالا هباصن ةاكز ظعولا
 دماح يبأ ىلإ يلازغلا هبتك باتك يف تأرق" : يناعمسلا نبا لاق

 ظعولا امأ :هلوصف لالخ يف لاف « لصوملاب ةمالس نب دمحأ نبا

 ال نمف ءظاعتالا هباصن ةاكز ظعولا نأل ؛هل ًالهأ يسفن ىرأ تسلف

 ىتمو ؛هريغ هبرتسي فيك بوثلا دقافو «ةاكزلا جرخي فيك هل باصن

 میرم نب یسیع یی یلاعت هللا ىحوأ دقو « جوعأ دوعلاو لظلا ميقتسي
 . هنم يحتساف الإو سانلا ظعف تظعتا ناف « كسفن ظع مالسلا هيلع

 نارطش نیدلا
 : یلازغلا لاق

 لعف رخآلاو «يهانلا كرت امهدحآ : نارطش نیدلا نآ ملعا

 ؛دحآ لک اهیلع ردقی تاعاطلاو «دشْأالا وه يهانلا كلرتو « تاعاطلا

 یبنلا لاق كلذلو .نوقیدصلا الا اهیلع ردقی ال تاوهشلا كرتو

 وام دیدن ءوسلا رجه نم رجاهلا ملسو هیلع هللا ىلص

 . "هاوه

 ٠٠٠/٣ نيدلا مولع ءايحإ - "





 ۱۰۳ يناليخا رداقلا دبع خيشلا

 1 چ بم ۰ 2

 يناليجلاردافلا دبع خیشلا
 2 هه + ۱ ۰

 ده ۵۰۱ -۱

 ۱ هبسن

 نب هللا دبع نب یسوم نب دواد دمحم نب دهازلا هللا دبع يبأ نب ىسوم

 نسحلا دمحم يبأ نب ؛ ىنثملا نسحلا نب ي دیه نی نونا ىسوم

 تسود يكنج حلاص يبأ خيشلا بألا ةهج نم هبسن يهتنيو

 .امهنع هّللا يضر يلع نب نسحلا انديس ىلإ

 انديس ىلإ ةمطاف رابجلا ةمأ ريخلا مأ ةديسلا مألا ةهج نمو

 . امهنع , هللا يضر يلع نب نيسحل أ

 ؛ هملعو هنتسارد

 نع القن تایفولا تاوف یو ه1۷۱ ةنس ق نالیجب دلو

| 

 يودنلا خیشلل مالسالا ی ةوعدلاو رکفلا لاجر ۰۳۹/۲۰ : ءالبنلا مالعأ ريس -
 ۱۹۸/4 : تخلل تارذش «يفوطنشلل رداقلا دبع يديس بقانم يف رارسألا ة ةجهب

 مالعألا ۳۷۱/۵۰ :ةر هازلا موسجنلا ۰ ۰/۱:ةلبانحلا تاقبط یلع لیذلا

 ۰۲۶۲/۷: ةسیاهنلاو ةيادبلا ۰۳۷۳/۲ : تایفولا تاوسف ۰۳۷۱/4 : يلکرزلل
 رداقلا دبع خیشلا بقانم يف رهاوجلا دئالق ۰۲۱۹/۱۰ : مظتنلا ۱۵/۳ : باسنأالا
 ۳۲۳/۱۱ :ریثألا نبال خیراتلا ین لماکلا ۱۰۸/۱ :ينارعشلا تاقبط :يفداتلل



 ینالیطا رداقلا دبع

 دعس يبأ ىلع هقفتف ءاباش دادغب مدقو ءه ۵١١ ةنس وتو
 نب رفظلا نب دمحأو «'ينالقابلا بلاغ يبأ نم عمسو « 'يمرخملا

 يبأو «'جارسلا دمحأ نب رقعجو «نايب نب مساقلا يبأو «"نسوس

 يلع نب رمعو ‹يناعمسلا هنع ثدحو « ةمئاطو « شيشخ نبأ دعس

 .ءاملعلا نم ةفئاطو « ةمادق نب نيدلا قفوم خيشلاو «يشرقلا

 ةلبانحلا مامإ ناليج لهأ نم رداقلا دبع ناك " : يناعمسلا لاق

 ؛ رکفلا مئاد ءركذلا ريثك ءريخ نيد ؛حلاص هيقف «هرصع يف مهخيشو
 « سابدلا دامح خيشلا بحصو «يمرخملا ىلع هقفت « ةعمدلا عيرس

 . هل تينب ةسردم يف حزألا بابب نكسي ناكو

 ةسردم ىنب دق يمرخلا دعس وبآ ناک " :يزوحا نبا لاقو

 سانلا یلع ملکتف «رداقلا دبع یل) تضوفف «جزالا بابب ةفيطل
 .تمصو تمس هل ناکو «دهزلاب تیص هل رهظو « ظعولا ناسالب

 ىلإ ًادنتسم دادغب روس دنع سلجب ناکف «ساشلاب ةسردلا تقاضو

 نبش قوت ۰ ٠ يدادغبلا يمرخلا يلع نب كرابلا دعس وبآ هلبانحلا خيش ةمالعلا وه -

 :مظتنما tft :بهذلا تارذش ۲۵۸/۲ :لبانحلا تاقبط :رظنا ھ۳

 ٤۲۸/۱۹. :ءالبنلا مالعا ریس ۹
 نب نسحلا نب دمحأ نب نسحلا نب دمحم بلاغ وبأ ثدحملا حلاصلا خيشلا وه -'

 تارذش ىف هتمجرت رظنا .بهه۰۰ ةنس قوت .يدادغبلا يماغلا ينالفابلا اذاذ !ادخ

 ۰۲۳5/۱۹ :«البنلا مالعآ ريس ۰۱۹۰/۱۳ :ةرهازلا موجنلا ۱۲/۳ : بهذلا
 ؛ راصتلا نسوس نب هّلا دبع نیسح نب رفظلا نب دمحآ رکب وبآ رمعلا خیشلا وه - "

 ۷/4 : بهذلا تارذش ۰۲۶۱/۱۹ : ءالبنلا مالعا ریس رظنا

 دمحأ نب رفعج دمحم وبأ خیاشلا ه هیقب .دنسلا ثدحبلا عرابلا مامإلا خيشلا وه -' -_

 را .هه۰۰ ةنس قوتلا بيدألا «یراقلا « جارسلا يدادغبلا دمحأ نب نسحلا نبا

 ةيغب ۰۲۲۸/۱۹ : ءالیثلا مالعأ ريس 2۳۵۷/۱ ل تايفو ۷ :ءايدألا مجعم

 :486/1١. ةاعدلا

 يف لماكلا ۰۰۹6/۱4 :ءالبنلا مالعا ریس : ق هتمجرت رظنا .هه۲۵ ةنس ىفوتملا '

 .۷۳/4 : بهذلا تارذش ۰۷۱/۵ :ةرهازلا موجنلا ۰ : مي 11



 يناليجلا رداقلا دبع خ

 ةتسردلا ترمعف «ریشک قلخ سلجا يف هدنع بوتیو « طابرلا

 نآ یلا ظعیو سردی اهیف ماقأو « ماوعلا كلذ يف بصعتو ؛ تعسوو

 . يفوت
 يف دادغب رداقلا دبع خيشلا لخد ': هخيرات يف راجنلا نبا لاقو

 ىمرخملاو باطخلا ىبأو «' ليقع نبا ىلع هقفتف ۰ 1۸۸ ةنس

 ‹فالخلاو , عورفلاو لوصألا مكحأ ىتح : 'ءارفلا نب نيسحلا يبأو

 لغتشاو ‹ يزيربتلا ايركز ىبأ ىلع بدألا أرقو ؛ثیدحا عمسو

 «ةدهاحجملاو ‹ ةضايرلاو ءةولخلا مزال مث هیف زرب نآ یلا ظعولاب

 نإ مث  سابدلا بحصو «ءارحصلاو بارخا يف ماقلاو ةحاسلاو

 ىلع ةمکحما هّلا رهظآو « میظعلا لوبقلا هل مقوأو «قلخلل هرهظآ هل

 يف فلصو ءروذنلاو ةرايزلاب دصقي راصو : ىتفأو سرد مث « هناسل

 ةقيرطلا یلعآ یلع مالک هلو «عورفلاو لوصاالا

 :(ھ ۵

 نیرشعلا دعب ظعولل سلجو « سانلل رداقلا دبع خيشلا رهظأ

 هتنايد اودقتعاو «سانلا نم ماعلا لوبقلا هل لصحو ا

 لیقع نب دمحم نب لیقع نب يلع ءافلا وب نا عف را امالا وه -"

 : هتمجرت رداصم .فیناصتلا بحاص ملکتلا يلبنحلا يرفظلا ۳۳ هللا دبع نبا

 ةيده :١١/84١؟:ةياهنلاو ةيادبلا ۰۲۰۹/۲ :ةلبانحلا تاقبط 2: مظتنملا
 مالعأ ريس ۳۵/۶ : بهذلا تاردش ۵۱/۱۰ : خيراتلا يف لماكلا »40/1: نيفراعلا

 44۳/۱٩ .  :ءالپنلا

 ىلعي يبأ ريبكلا يضاقلا نب دمحم نیسحلا وبآ يضاقلا هیقفلا ةمالعلا مامإلا وه - '
 مسا :رظنا .يدادغبلا يلبنحلا ءارفلا فلخ نب دمحم نب نيسحلا نب دمحم

 مالعأ ريس ۰۲۰۹/۱۲ :ةیاهنلاو ةيادبلا ۰0۸۳/۱۰ :خیراتلا ین لماکلا ۰
 1۰۱/۱٩. :ءالبنلا



 ةنسلا لهأآ رصتناو .هظعوو همالکیو «هب اوعفتناو « هحالصو

 هباهو «هتافشاکمو ,هتامارکو «هلاوقأو «هلاوحآ ترهتشاو «هروهظب
 . مهنود نمو كولملا

 : ینفلا بحاص نیدلا قفوم خیشلا لاق
 یکی ام رثکآ تامارکلا نم هنع ىكحي دحأ نع عمسأ مل

 رثكأ نيدلا لجأ نم مظعي ًادحأ تبار الو .رداقلا دبع خیشلا نع

 . هم

 هنأ :ةيعفاشلا خیش مالسلا دبع نب نیدلا زع خیشلا رکذو

 هتامارک ناف «رداقلا دبع خیشلا الا خیاشلا نم دحآ تامارک رتاوتت مل

 . رتاوتلاب تلقن

 :يئابطا لاقو
 مونلا يف ىهنأو رموأ تنك :رداقلا دبع خيشلا يل لاق

 ملكتأ مل نإ يبلق ىلع محدزيو «مالكلا يلع بلغي ناكو «ةظقيلاو
 نالجر يدنع سلجي ناكو «تكسأ ردقأ الو « قنتخا داكأ ىتح هب

 رضحب راص یتح « قلخلا يلع محدزاو «يب سانلا عماست مث «ةئالثو

 ."افلأ نیعبسلا نم وحن يسلج
 نم لضفأ اهیف تدجو امف اهلک لامعالا تشتف :لاقو

 ؛ةبوقثم يفك « عايجلا اهمعطأف يديب ایندلا نآ ول دوآ «ماعطلا ماعطإ

 ."اهتيبأ مل رانيد فلأ ينءاج ول «اثیش طبضت ال
 : لاقو

 نم رثكأ يدي ىلع ملسأ دقف ‹« قلخلا ةعفنم ينم هللا دارأ '

 ."فلأ ةئام نم رثكأ يدي ىلع باتو «ةئام سمخلا



 ۱۰ ینالیخا رداقلا دبع خیشلا

 عاطقنالاو دهزتلا لبق هقفتلا یلع هثح

 قرف «رصان نبا يلع ةيلحلا يف عمسأ تنك : يئابجلا لاق

 «ةدايعلاب لغتشاو ؛:تعطقناول تيهتشا :تلقو «يبلق

 «يلإ رظن ءانسلج املف «رداقلا دبع خیشلا فلخ تیلصف «تيضمو
 خویشلا سلاجتو هقفتت یتح عطقنت الف عاطقنالا تدرآ اذإ : لاقو

 . تشير ام خيرف تنأو عطقنتف الاو « بدأتتو

 نيبناتلا رعشل هصق

 :لوقي بيدألا حاجن نب يحي تعمس : يربكعلا ءاقبلا وبأ لاق

 رعش رداقلا دبع خيشلا صقي مك ىصحأ نأ ديرأ : يسفن يف تلق

 ةدقع تدقع ًارعش صق املف « طیخ يعمو سلجلا ترضحف ۰ بئات
 تنأو لحأ انأ : لوقي هب اذإو «سانلا رخآ يف انأو طيخلا نم يبايث تحت

7 ۱ 3 
 دفعت

 مالكلا ملعل هتيهارك ٠
 نب رمع ةيفوصلا خيش تعمس : هخيرات يف راجنلا نبا لاق

 يبابش يف هقفتأ تنك :لوقي "(-ه۵۳۷-۱۳۲)یدرورهسلا دمح

 تمزعو «مالكلا ملع نم ائيش أرقأ نأ يل رطخف , ةيماظنلا ةسردلاب

 موی تیلص ينآ قفتاو «هب ملکتآ نآ ریغ نم يسفن يف كلذ ىلع
 دبع خیشلا هدنع رضحف ؛ عماجلا يف بيجنلا يبأ يمع عم ةعمجلا '

 ,هقفلاب لغتشم ينآ هل رکذو ؛يل ءاعدلا يمع هلأسف ءاملسم رداقلا

 ةسسؤم «ةعباسلا ةعبطلا ٤۳۹/١-٠١١ :ص يبهذلا مامإال ءالبنلا مالعألا ریس - '
 .م۱۹۹۰ ةلاسرلا
 تاقبط ۰17/۳ :نایعالا تایفو ۰۳۷۳/۲۲ :ءالبتلا مالعأ ريس : يف هتمجرت رظنا "

 .۱۲ : یبهذلل مالسالا خيرات ۰۱۳/۵ : یکبسلا



 ۱۰۸ يناليخا رداقلا دبع خيشلا

 نم هیلع تمزع ام بت :لاقو «يديب ذخأاف .هدب تلبقف تمقو

 ريغتي ملو يدپ كرتو تکس مث حلفت كناف « (مالکلا) هب لاغتشالا

 «يلاوح عيمج يلع تشوش ىتح مالكلاب لاغتشالا نع يمزع

 . خيشلا ةفلاخمب كلذ نأ تملعف يتقو ردكتو

 ۱ هقلخ و هتناکم

 همحر يوونلا نیدلا يح خیشلا مالسالا خیش مامالا لاقو

 ٠ : نيفراعلا ناتسب هباتك يف هللا

 رثكأ ءايلوألا تامارك نيلقانلا تاقثلا نم انغلب اميف انملع ام "

 رداقلا دبع نيدلا يح دادغب خيش بطقلا تامارك نم انيلإ لصو ام

 ةلبانحلا ةداسلاو ةيعفاشلا ةداسلا خيش ناك-هنع هللا يضر - يليجلا

 دحاو ریغ هتبحصب جرفشو ‹هتقو يف ملعلا ةساير هيلإ تهتناو «دادغبب

 هتدارإب :لاقو «قارعلا خياشم نايعأ رثكأ هيلإ ىمتناو ءرباكألا نم
 نوصحي ال قلخ هل ذملتو «ةرخافلا لاوحألا يوذ نم ريفغ مج

 عامجإ هيلع دقعناو ء«ةعيفرلا تاماقملا بابرأ نم ةرثكو «ًاددع

 ماكحإلاو ماظعإلاو ليجبتلاب - مهنع هللا يضر - ءاملعلاو خياشملا

 عم تارايزلاب دصقو ؛همكح ىلإ ريصملاو «هلوق ىلإ عوجرلاو
 له هیلا عرهآو .ةهج لك نم لامآلاب يمرو « رطق لک نم تاروذنلا
 بفیرش «تافصلا لیمج ناکو «قیمع حف لک نم كولسلا

 رفاو «رشبلا مئاد ؛مضاوتلا ریثک «ةءورلاو «بدأالا لماک .قالخألا

 لمال امظعم «هماكحأو عرشلا مالکب ءافتقالا دیدش « لقعلاو ملعلا

 ءءاوهألاو ةعدبلا لهأل اضخبم «ةنسلاو نیدلا بابرأل ًامركم «ملعلا

 ۰۲۹۷/۱ بجر نبا «ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا - '



 ۱۰5 يناليجلا رداقلا دبع خيشلا

 هل ناكو « تولا ىلإ ةبقارملا موزلو «ةدهاجما ماود مم قحا يديرل ابح

 هللا مراحم تکهتنا اذل بضغلا ديدش «فراعملا مولع يف لاع مالک

 «ةقيرط لمجآ یلع «سفللا میرک ؛فکلا يخس «ىلاعتو هناحبس

 همالک یهتنا - هنع هللا يضر - هلثم هنمز يف نكي ملف ةلمجلابو

 ينالقسعلا رجح نب دمحآ نیدلا باهش مامالا ظفاحما لئسو

 ءارقفلا هذختا يذلا عامسلا رضح هنآ رداقلا دبع خيشلا نع درو له'

 وأ ؛هروضح رمآ وآ .تالالا نم كلذ ریغو « لیصاولاو فوفدلاب

 : باجأف ؟ميرحت وأ ةحابإب ًائيش هيف لاق
  ةحيحصلا هرابخآ نم انیل| لصو يذلاف رداقلا دبع خیشلا امأ*

 دهزلا يف مهبغريو سانلا ىلع ملكتي ءًادباع ًادهاز اهیقف ناک هنأ

 هدي ىلع بوتي ناكف ؛ةيصعملا ىلع ةبوقعلا نم مهرذحيو «ةبوتلاو
 نع انل لقني مل «ةضيفتسم تامارك هلو «ةرثك ىصحي ال ام قلخلا نم

 يف هنع فرعأ الو «هنع لقن امث رثكأ هدعب نم الو هرصع لهأ نم دحأ

 .' " اعيش تالآلا هذهب عامسلا ةلأسم

 : همالك ربثأتو هجهنم

 لاجر هباتك يف يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 ةجرحلا فورظلاو لاوحألا فصو نأ دعب مالسالا يف ةوعدلاو رکفلا

 ةراضحلا ىلع سانلا تفاهتو رداقلا دبع خيشلا اهيف شاع يتلا

 ۱ . اهفراخزو
 لك نع ًاديعب هلأو هروعشب كلذ لکب الصتم خيشلا شاع"

 .يلبنحلا يفداتلا يحي نب دمحم خيشلل رداقلا دبع خيشلا بقانم يف رهاوجلا دئالق -



 52 يناليجلا رداقلا دبع خيشلا
 ىلإ هصالخإو هتوقو هتمه لكب فرصناو ؛همسجو هبلاقب كلذ
 :نيملسملا سوفت حالصإو «ةيبرتلاو «ةوعدلاو ءداشرإلاو ء ظعولا

 اهماطح ىلع بلاكتلاو «ایندلاب فغشلاو قافنلا ةبراحمو ءاهتيكزتو
 ترخالا ةديقع ةيوقتو «یناهالا روعشلا ةراثلو ءاهبصانمو

 بیذهتو ءدولخلا راد ىلإ ةبانإلاو «رورغلا راد نع یفاجتلاو

 . ىلاعت هلل صالخإلاو ديحوتلا ىلإ ةوعدلاو « قالخألا

 «هرصع لهأو هرصعل ةقباطم هبطخو هظعاوم تناكو

 «مهبولق بطت ؛ماقسأو للع نم هیف مه امو مهنوژش لوانتت

 بیش | دین نت ‹مهتالالض ىلع درتو .مهضارمآ يوادتو

 ةلوص نيب ظعاولا هذه ممجتو «مهیولق سو ۰ ساسخا رتولا یلع
 . ءابطألا قفرو ءابآلا رجز نيبو ءةاعدلا ةقرو كولملا

 دبع خيشلا ظعاوم ريثأت نع يناسيكلا رمع خيشلا لوقيو
 هنع هللا يضر رداقلا دبع خيشلا سلاجم نكت مل : يناليجلا رداقلا

 قیرطلا عاطق نم بوتی نم الو ؛ىراصنلاو دوهبلا نم ملسی نم ولخت
 دقتعم نع عجرب نم الو «قاسفلا نم كلذ ريغو : سفنلا يلتاقو

 . ؟ ىس
 وه

 : همالك نم راتخم

 «مئاق تنأو ةتدعاق يهو ایندلا نم كمسق لکأت ال" لوقي

 ىلع قبطلاو ؛ةمئاق يهو دعاق تنأو « كللا باب ىلع اهلك لب

 . لجوزع قاب زعلاو ینغلا مدق یلع اهنم لک «اهباب یلع فقاو

 نآ نودب ایندلا لئاسو نم ةدافتسالا یلٍ وعدی وهو لوقیو



 ۱۱۱ ىناليجلا رداقلا دبع خيشلا

 :لوقيف اهب اقلعم بلقلا نوكي
 «هکلعت الو اهكلمي ءاهبحي الو هديب ايندلا نوكت نم سانلا يف "

 الو اهمدختسي ءاهفلخ ودعي الو هفلخ ودعت ءاهبحي الو هبحت

 ردقت الو «لجوزع هلل هبلق حلص دق «هقرفت الو اهقرفي «همدختست

 هللا ىلص ىيبنلا لاق اذبلو « هیف فرصتت الو اهیف فرصتیف .هدسفت نآ

 . ”حلاصلا دبعلل حلاصلا لاملا معن“ : ملسو هيلع
 ضراعیافا «قودنص وآ تیب يف اهدوجو ضراعي ال هنإ

 : لوقيف سفنلا قامعأو «بلقلا ءاديوس يف اهدوجو

 ببسل اهراخدا ءزوجي بيجلا يف ءزوجي ديلا يف ايندلا !كحيو'

 زوجي هبابلا ىلع اهفوقو ءزوجي الف بلقلا يف امأ «هزوجي ةحلاص ةينبو
 . كل ةمارك الو ءزوجي الف بابلا ءارو ىلإ ابلوخد امأ

 ىلع ًالايع ناسنإلا شيعي نأو «ةلطعلاو ةلاطبلا ةايح مذيو

 : لالخا بسکو لمعلا ىلع ثحيف « هریغ

 بسكب هتدابع ىلع اوئيعتساو «لجوزع هللا اودبعاو'

 بحي ؛هلالح نم الك اعيطم انمؤم ًادبع بحي ىلاعت هللا نإ «لالحلا
 لكأي نم بحي ؛لمعي الو لكأي نم ضغبيو «لمعيو لكأي نم
 . قلخلا ىلع هلكوتو هقافنب لكأي نم ضغبيو «هبسكب

 . نيملسملا عاضوأ ىلع رسحتي وهو لوقيو

 ءالؤه نم ءهسأر يف هدي «ثيغتسيو يكبي مالسإلا !موق اي"

 نم لالضلاو عدبلا لهأ ءالؤه نم «قاسفلا ءالوه نم راجفلا

 رظنا «مهيف سيل ام نيعدملا نم ءروزلا بایث نیسباللا نم « ةملظلا

 مل نأك ءابراش الكآ ءايهان ًارمآ كعم ناك نم ىلإو « كمدقت نم ىلإ



 1۲ يناليجلا رداقلا دبع خيشلا

 هعرزو هدیص يف هبحاص حصني بلكلا « كملق یسقآ ام اونوکی

 هئاشع دنع همعطي امنإف « هتیور دنع صبصبیو  هتسارحو هتیشامو

 عبشتو هللا معن لكأت تنآو :ًاريسي ائيش همعطي وأ عتامقل وأ ةمقل

 ليفت الو هرمآ درت «هقح هیفوت الو هبولطم اهنم هیطعت ال اهب

 . هدودح

 ۱ : لوقیو

 هکلم میظع ناطلس هفتک لجرک «عمجآ ةقيلا لعجا

 عم هتبقر يف لغلا لعج مث  هتوطسو هتلوص ةلوهم ءهرمأ دیدش

 هجوم مبیظع رهن یطاش یلع ءزرألا ةرجش ىلع هبلص مث ءهيلجر

 ىلع ناطلسلا سلج مث « هیرج دیدش .هروغ قیمع « هضرع حیسف

 ىلإ كرتو هلوصوو هما رم دیعب ؛ هّیامس هبلاع هردق میظع يسرك

 ال ام يسقلاو حالسلا عاونأو لابنلاو حامرلاو ماهسلا نم الامحآ هبنج

 كلذ نم ءاشامب بولصملا ىلإ يمري لعجف «هریغ اهردق غلبی

 «ناطلسلا ىلإ رظنلا كرتي نأ كلذ ىأر نمل نسحي لهف «حالسلا

 ؟هنم وجریو بولصملا نم فاخيو «هل ءاجرلاو هنم فوشا كرتیو

 ريغ ةميهب انونجمو لقعلا میدع لقعلا ةيضق يف یمسپ لعف نم سیلآ

 . ناسا

 ٠ لوقيو :

 !كيلع لبقأ نم ىلإ لبقأ وأ «كيلإ رظني نم ىلإ رظناو "
 كتبثي نم كدي طعأو !هيلإ كوعدي نم بجتساو !كبحي نم ببحأو '

 نم كصلخيو «كخاسوآ نم كفطظنیو «كساجنآ نم كلسغیو



 ۱۱۳ ظ ۰ يناليجلا رداقلا دبع خيشلا

 «ءوسلاب ةرامألا كسفنو ؛«ةيدرلا كممه نمو « كتتنو كتفیج

 ؛لاهجلا كئالخأو كاوهو كنيطايش «نيلضملا نيلاضلا كنا رقأو

 نيمثو «سيفن لك نيبو كنيب نيلئاحلا « لجو زع قحلا قيرط عاطق

 ىتم ىلإ ؟ ىوبلا ىتم ىلإ ؟قلخلا ىتم ىلإ «؟ةداعلا ىتم ىلإ !زيزعو

 ؟ىلوملا ىوس ام ىتم ىلإ؟ ىرخألا ىتم ىلإ ؟ايندلا ىتم ىلإ ؟ةنوعرلا

 «رخآلاو «لوألا ؟ناوکألل نوکلا «ءایشألا قلاخ نم تنأ نيأ

 ةنينأمط «بولقلا هلو «هیلا ردصلاو عجرلا .نطابلاو ءرهاظلاو

 . نانتما الب ءاطعلاو «لاقثالا طح و «حاورألا

 : كلاوفأ

 رئاس يف نمؤم لكل دبال (هاضرأو هنع هللا يضر) لاق

 لقأف « هب یضر ردقو هبنجتی یهنو ؛ هلثتمي رمأ ءايشأ ةثالث نم هلاوحأ

 نآ هل يغبنيف ؛ ةثالثلا ءايشألا هذه دحأ نم اهيف ولخي ال نمؤملا ةلاح

 .هلاوحأ رئاس يف اهب حراوجلا ذخأيو هسفن اهب ثدحيلو هبلق اهمه مزلي

 : ربخلاب يصاوتلا

 اويعيطاو «اونعدتبت ال و اوعبتا :هاضرأو هتع لا يضر لاق

 ءاومهتت الو قحلا اوهزنو ءاوكرشت الو اودحوو ءاوقرمت الو

 ءاورفنت الو اوتبثأو ءاوعزجت الو اوربصاو ءاوكشت الو اوفدصو

 الو اوخاژتو «اوسأیت الو ؛اوبقرتو اورظتناو ءاومأست الو اولأسأو

 اوضغابت الو اوباحتو «اوقرفتت الو ةعاطلا یلع اوعمتجاو ءاوداعت

 ةعاطبو ءاوخطلتت الو ءاوسندتت ال اهبو .بونذلا نع اورهطتو

 الف هيلع لابقإلا نعو ءاوحربت الف مكالوم باب نعو ءاونيزتف مكير

 ۲۱۸-۲۱۹ :ص ۱ج:يودنلا خیشلل ةوعدلاو رکفلا لاجو - ۱



 يناليجلا رداقلا دبع م

 ليللا ءانآ يف مكقلاخ ىلإ راذتعالا نعو ءاوفرست الف ةبوتلابو ءاولوتت
 رانلا نغو ءاودعستو اومحرت مكلعلف  اولمت الف راهنلا فارطأو
 ًادبأ كلذ ىلعو ءاولصوت هللا ىلإو ءاوربحت ةنجلا يفو ءاودعبت

 توصو بیطلا عاونأو نيعلا روحو ؛اوبکرت بئاجنلا یلعو ءاودلخت
 ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا عمو ءاوربحت معنلا كلذ عم نايقلا

 . اوعفرت
 : ءالتبالا

 كرمت ةيلبب دبعلا ىلتبا اذإ (هاضرأو هنع ىلاعت هللا يضر) لاق

 قلخلا نم هريغب ناعتسا اهنم صلختي مل نإف «هسفنب هسفن يف الوأ
 ,لاومألا باحصأو «ايندلا ءانبأو ؛بصانلا بایرآو . نیطالسلاک
 هصالخ كلذ يف دجي مل نإف «عاجوألاو ضارمألا يف بطلا لهأو
 ةرصن هسفنب دجي مادامف «ءانثلاو عرضتلاو ءاعدلاب هبر ىلإ ذئنيح عجر
 ىلإ عجري مل ة ةرصن قلخلا دنع دجي مادام مث «قلخلا ىلإ عجري مل
 اميدم هيدي نيب حرطتسا ةرصن قلاخلا دنع دحي مل اذإ مث د ,قلاخلا

 «ءاجرلاو هنم فوخا عم راقتفالاو «ءانثلاو عرضتلاو ءاعدلاو لاوسلل

 میمج نع عطقنی یتح هبجب ملو ءاعدلا نع لجوزع قلاخا هزجعی مث
 نع دبعلا ينغيف «لعفلا هيف لعفيو ءردقلا هيف ذفنی ذئنیحف بابساالا
 قحلا لعف الإ ىري الف ءطقف احور ىقبيف تاكرحلاو بابسألا عيمج
 يف لعاف ال نأ عطقيو «ةرورض ًادحوم ًانقوم ريصيف « لجو زع
 ءرش الو ريخ الو ءهللا الإ «نكسم الو «كرح الو ء هللا الإ ةقيقحلا

 توم الو «قلغ الو حتف الو «منم الو ءاطع الو ؛عفن الو رض الو

 ريصيف «هللا ديب الا رقف الو ینغ الو «لذ الوزع الو «ةايح الو



 ۱۱۰ 0 ىناليخلا رداقلا دبع م

 يل ءرئظلا دي يف عیضرلا لفطلاک ذثنیح

 الو ءنوكيو لدبيو «ريغيو بلقي «سرافلا ناجل وص يف ةركلاو

 ؛هالوم لعف يف هسفن نع بئاغ وه «هريغ يف الو هسفن يف هب كارح
 نم لقعي الو عمسي الو ؛هاوس ىري الو هلعفو هالوم ريغ یری الف

 هملعلو عمس همالكلف ملعو عمس نإو ءرصبأ هعنصلف رصبأ نإ هريغ

 هلعوبو ؛فرشتو نيزت هبرقتبو «2دعست هبرقبو «معنت هتمعنبو ملع
 شحوتسا هريغ نعو «سنأ هئيدحبو «نأمطا هبو «نكسو باط

 «لکوت هیلعو «قثو لجوزع هبو « نکرو اجتلا هرکذ یلاو ءرفنو

 همولع بتارغ یلعو ؛لبرستو صمقتو ۰ یدتها هتفرعم رونبو

 كلذ ىلع مث < ا ا ؛ علطا

 و کو اا

 : خيشلا لاصخ

 ىلع سلجي نأ خيشل زوجي ال : يليجلا رداقلا دبع خيشلا لاق

 رشع ينثا هيف لمكي ىتح ةيانعلا فيسب دلقتيو «ةياهنلا ةداجس

 هيلع هللا ىلص يبنلا نم ناتلصخو ؛یلاعت هّلا نم ناتلصخ .ةلصخ

 رمع نم ناتلصخو «هنع هللا يضر ركب يبآ نم ناتلصخو .ملسو

 نم ناتلصخ و ,هنع هللا يضر نامثع نم ناتلصخو ءهنع هللا يضر

 ءارافغ اراتس نوكي ىلاعت هللا نم ناتللا امأف «هنع هللا يضر يلع

 امأو ءاقيفر اقيفش نوكي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نم ناتللا امأو

 ناتللا امأو ءاقدصتم اقداص نوكي هنع هللا يضر ركب يبأ نم ناتللا

 ىيحي نب دمحم خيشلل يناليجلا رداقلا دبع خيشلا بقانم يف رهاوجلا ا

 ۰ .قداتلا



 ۱۱۹ ینالیلا رداقلا دبع خیشلا

 نامثع نم ناتللا امأو «اءاهن رامآ نوکی هنع هلا يضر رمع نم
 امأو : ماين سانلاو ليللاب ًايلصم ؛ ماعطلل اماعط نوکی هنع هللا يضر
 .ًاعاجش املاع نوكي هنع هللا يضر يلع نم ناتللا

 هرعش نم جذومن

 : هلوق هيلإ بسني ام
 دئاوف سمخ خيشلا يف نكي مل اذإ

 لهجلا ىلإ دوقي لاج دق الإو
 ًارمااظ ةعيرشلا ماكحأب ميلع

 لصأ نع ةقيقحلا ملع نع ثحبيو
 ىرقلاو رشبلاب دارولل رهظيو

 لصفلاو لوقلاب نيكسملل عضخمو
 00 هردق مظعملا خيشلا وه كاذف

 لخلا نم مارحلا ماكحأب ميلع

 هسفنو قیرطلا بالط بدهی

 يسلك مرسک يوذ لبق نم ةبذهم
 ۱ ۱ 5 ".اضی ةيسرافلاو ةيبرعلاب دئاصق هل تیورو

 ؛امظعم هرصع يف رداقلا دبع خيشلا ناك ":بجر نبا لوقي
 تاماركو بقانم هلو «داهزلاو ءاملعلا نم تقولا خياشم رثكأ همظعي

 رابخأ يف يرصملا يفونطشلا نسحلا وبأ ئرقملا عمج دق نكلو « ةريثك
 يفداتلا ىيحي نب دمحم خيشلل«رداقلا دسع خيشلا بقانم يف رهاوجلا دتاق ء ۲

 .۱۷ : ص «یلبنحلا
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 ۱۷ يناليخا رداقلا دبع خیشلا ۰

 ؛مرلاو مطلا اهیف بتکو ۰ تادلجم ثالث هبقانمو رداقلا دبع خیشلا

 . اذه ضعب تیآر دقو «عمسام لکب ثدح نآ ابذک ءرلاب یفکو

 كلذو «هیفام ءیش یلع دمتعا نآ يبلق یلع بیطی الو « باتکلا

 «تاماطلاو . حطشلا نم هیفو «نیلوهجما نع ةياورلا نم هیف ام ةرثکل

 كلذ لثم ةبسن قیلپ الو « یصح ال ام «لطابلا مالکلاو «يواعدلاو

 . رداقلا دبع خيشلا ىلإ





 ١8 يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 ' يزوجلا نبا نمحرلا دبع
۵۹۷-6۰ ۵ 

 نب دمحم نب يلع نسحلا يبأ نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ وه
 ركب يسبأ نب دمحم ىلإ هبسن يهتني يزوجلا نبا ب فورعلا يلع

 رفعج هدج نإ :ليق «هتبسن يف فلتخا ءهنع هللا ىضر قيدصلا

 :رهنلا ةضرفو مار رعي ايل لاقي ؛ةرصبلا ضرف نم ةضرف یلا بسن
 ىلإ هوبسن : ليقو نفس طحم : رحبلا ةَضرفو اهنم یقتسی يتلا هتملت

 ةرصبلا يف ةلحم ىلإ بوسنم وه : ليقو ,زوجلا ةضرف :هل لاقي عضوم ۱

 .اهب فرعف ةزوج طساو يف هرادب تناك : ليقو «زوجلا ةلحم ىمست

 سمخو نامث ةنس يف دلو :ليقف «هدلوم يف اضيأ فلتخاو

 نيب ناك هدلوم نأ ناكلخ نبا ىريو «ةئام سمخو عست : ليقو «ةئام

 رهش رشع يناث ةعمجلا ةليل يفوتو ‹ةئام سمخو رشعو ناق ةن

 .برح بایب نفدو ؛دادغبب ةئام سمخو نيعستو عبس ةنس « ناضمر

 هدلاو قوت املف «دادغب يف نينس ثالث نباوهو هدلاو قوت و

 ظافحلا ةرکذت ۱8۰/۳ : نایعالا تایفو ۰۳۹۹/۱ : ةلبانحلا تاقبط یلع لیذلا - "

 نامجلا دقع ۲۸۰۱/۱۳ :ةياهنلاو ةيادبلا ۰۷۱/۱۲ : ریثألا نبال لماکلا . بهذلا تارذش

 ۰4۸ : يبهذلل مالسالا خیرات ۳۷۰/۱ :يرزجلل ةياهنلا ةياغ ۰۲۰۱/۱۷: ينيعلل

 نسحلا يبأ خیشلل ةيدرألاب تميزعو تاوعد خيرات « سيلبإ سيبلت :رطاخلا ديص

 . يودنلا ينسحلا ىلع



 ۱ ۱۲۰ يزوخا ربا نمحرلا دبع

 . هتمعو همآ هتلفک

 ءءارقلا ةمئأ نم ةعامج یلع هأرقو «میرکلا نآرقلا ظفح

 رصان نب لضفلا وبآ مهنم ناك «خویشلا رباکآ نم ةغامج نم عمسو

 نب يلع نم اضیآ عمسو «ثیدحا هعمسأو «هب ىنتعاف «هلاخ وهو

 عمسو « عرابلا هللا دبع يبأو :«نيصحلا نباو « 'يرونيدلا دحاولا دبع

 أرقو « (ه۵۵۳- 4 ۵۸)يزجسلا تقولا يبآ ىلع يراخبلا حيحص

 أرقو ؛ يرونيدلا ركب يبأ ىلع لوصألاو ؛لدجلاو «فالخلاو , ةقفلا

 ذنم هجتی ناکو ۰"ه41۹-۵4۰)يقيلاوحبما روصنم يبأ ىلع بدألا

 .ظعولا ىلإ هتأشن

 نإ: يناعمسلا نبا خيرات ىلع هليذ يف يثيبدلا نبا ظفاحلا ركذو

 نم « ملعلا نونف يف فيئاصتلا بحاص يزوجلا نبا نيدلا لامج مامإلا

 هيلإو خیراوتلاو «قئاقرلاو ,ظعولاو .ثیدحاو « هقفلاو «ریسافتلا

 ,ةعئارلا ةرابعلا ظعولا يف هلو «همولعو «ءثيدحلا ةفرعم تهشنا

 نم ناكو «ةقیشرلا ةراعتسالاو «ةقيقدلا يناعملاو «ةقئافلا تاراشإلاو

 ؛انایب مهدوجآو ءاناسل مهبذعآو ءاماظن مهمتأو ءامالك سانلا نسحأ

 . هلمعو «هرمع يف كروبو

 ‹ يرونيدلا دمحأ نب دحاولا دبع نب يلع نسحلا وبأ قودصلا رمعلا خيشلا وه --'

 . ۰ : مظتنلا ه4 : ءالبقلا مالعأ ريس 1/5 : بهذلا تارذش : رظنا

 دبع يبأ نب لوألا دبع تقولا وبأ قافآلا دنمم مالسإلا خيش دهازلا مامإلا خیشلاوه -"

 : ءالبنلا مالعأ ريس 277/# :نايعألا تايفو :رظنا يزجسلا بیعش نب یسیع هل

 ۰۲۳۸/۱۲ :ةياهنلاو ةيادبلا ۰ : مظتنلا ۰

 ريس : رظنا « يقيلاوجلا ءدمحأ نب بوهوم روصنم وبآ يوحنلا يوغللا مام لا وه

 ةيادبلا ۲۰۵/۱۹۰ ءابدألا مجعم ۰۳۲/۰ :نایعالا تایفو ۸۹/۲۰ : ءالبنلا مالعأ

 ۰۱۱۸/۱۰ :مظتنلا ۲۲۰/۱۲ : ةياهنلاو



 ۲۱ ۱ یزوخا نیا نمحرلا دبع

 هسفلل طساوب یندشنآ : لاقو

 قارفلا مویرظتناو بهأت ایندلا نکاس اي

 قافرلاب یدح فوسف ليحرلل ًاداز ذعأو

 يقآملا بحس نم لهنت عمدأب بونذلا كبآو

 قابب ينفي ام تيضرأ هنامز عاضأ نماي
 :يندشنأو :لاقو

 توفقلا نم روسيمب تيضر اذإ
 توقم ريغ أرح سانلا يف تحبصأ

 يل كقلخ ردام اذإ يسفن توقاي

 توسقایو رد یلع یسآ تسلف

 : فیطللا دبع قفولا لاقو
 مسیخر.« لئامشلا ولح «ةروصلا فیطل يزوبا نبا نا

 هسلج رضح «ةهکافلا ذیذل « تامغنلاو «تاكرحلا نوزوم « ةمغللا

 ةعبرأ مويلا يف بتكي ءائيش هنامز نم عيضي ال ؛نوديزي وأ فلأ ةئام
 ىلإ ًادلجم نيسمخ نيب ام هتباتك نم ةنس لك هل عفتريو  سیرارک

 ؛نايعألا نم ريسفتلا يف ناك هنكل «ةکراشم ملع لك يف هلو «نيتس

 هقف هيدلو « نیعسوتلا نم خیراتلا فو ءظافحلا نم ثيدحلا يفو

 نإو ءداجأ لجترا نإ « ةيوق ةكلم هيف هلف يظعولا عجسلا امأو « فاک

 . عدبأ يور

 فيطللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوم نونفلا وذ بيبطلا يوغللا يوحنلا هيقفلا وه -'
 مالعأ ريس :رظنا ‹ يعفاشلا يدادضبلا مث يلصوملا دمحم نب فسوي هيقفلا نيا
 تارذش ۰۱۰۱/۲ :ةاصعدلا ءتيغب ۰ : یکبسلا تاقبط ۰۳۲۰/۲۲ :ءالبنلا

 .۱۳۲/۵ : بهذلا



 ۱۳۲ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 :لاقو ءهفصو يف بنطأو ؛هخيرات يف يروزبلا نبا هركذو

 . بويجلا نود سوفنلا تققشثو «بولقلا سلتخا ظعو اذإ ناك

 عم هللا همحر ناک : هلمعو هلئاضف رکذ دعب راجنلا نبا لاقو

 نم بیصن هلو «هلأتو داروآ اذ ةعساولا مو لعلاو لئاضفلا هه

 وه راشآ دقو .ةاجانلا ةوالح برش نم ظحو «ةحيحصلا قاوذألا

 لقان مالکب سیل فراعلاو ظعاوملا يف همالك نأ بیر الو « كلذ یل)

 . هيف كراشم مالک لب «قوذلا نع درجمو « يبنجأ

 «ليللا موقي ناك خيشلا نأ : هخيرات يف يسداقلا نبا ركذو

 الو ؛ ليللا نج اذإ نيح اصلا روزيو «تالماعم هلو ؛راهنلا موصيو

 ءنآرقلا اهيف متخي ةمتخ ةليلو موي لك يف هلو « هللا ركذ نع رتفي داكي
 ۰ . عوبسأ يف ليقو

 نسم نيخرؤملا ضعب ركذ دقو ءًادج ةريثكف هفيناصت امأ

 . فلأ نم رثکآ مهضعب رکذو «ةئام ثالث نم رثکآ هفیناصت
 فنص ءاملعلا نم أدحأ نأ تملع ام : يبهذلا ظفاحلا لاقو

 . ' لجرلا اذه فنص ام

 : هظعو ريثات

 هل تأشنو ءنارقألا هيف قافو ءهرغص نم يزوجلا نبا ظعو

 ,فالآلا هدي ىلع باتو ؛ةرضاح ةهيدبو «ةبيجع ةكلم كلذ يف

 يف يدي ىلع بات :يزوجلا نبا لاق «ماكحلاو ءارزولا هسلاجم رضحو

 ةئام نم رثكأ يدي ىلع ملسأو «فلأ ةئام نم رثكأ ركذلا سلاجم

 . ليست نكت مل يظعوب ربجتم نيع تلاس مكو ءسفن

 ۳۹۹-۳۲ : ص لوالا دلجملا .بجر نبال ةلبانحلا تاقبط یلع ليذلا باتك - '



 ۳۳ ۱ یزوخا نبا نمحرلا دبع

 رضحو «فلآ ةئاب نایحألا ضعب یف ردقی هسلجم ناك دقو

 . تارم ئيضتسملا ةفيلخلا هسلجم

 ريثأت فصو يف يسلدنألا ريبج نبا يبرغملا ةلاحرلا لوقي

 :هظعو سلجم
 تايآو .ظعولا نم قئاقرب هتبطخ نم غرف نأ دعب ىتأ هنإ'

 سفنألا اهب تباذو ءاقايتشا بولقلا ابل تراط «ركذلا نم تانيب

 نوبئاتلا نلعأو « جيشنلا هتاقهشب ددرتو « جيجضلا الع نأ ىلإ اقارتحا

 يقلي لك « حابصملا ىلع شارفلا طقاست هيلع اوطقاستو « حایصلاب
 ىشغي نم مهنمو «هل ایعاد هسأر یلع حسهو اهزجیف هدیب هتیصان

 ,ةمادنو ةبانإ سوفنلا ألمي الوه اندهاشف «هيلإ عرذألا يف عفريف هيلع

 فستعنو رحبلا جبث بكرن مل ولف «ةمايقلا موی لوه اهرکذیو
 تناكل لجرلا اذه سلاج نم سلجم ةدهاشمل الإ رفقلا تازافم

 نم نأ ىلع هلل دمحلاو «ةحجانلا ةحلفملا ةهجولاو «ةحبارلا ةقفصلا

 . هلثم نع دوجولا قيضيو «هلضفب تادامحلا دهشي نم ءاقلب

 : هيولسأ

 رثأتي مل هنأ الإ ةرجهلل سداسلا نرقلا يف يزوجلا نبا شاع

 ءاهبو «ةرابعلا ةراضنب اظفتحم لظ لب .هرصع يف بدألا ارع امي

 ,نكمتو ةلاصأ يف ريبعتلا قرط يف نئفتو «هتاملك يف قنأتف «بولسألا

 هنكلو ءاهمكح ىلع لوزن وآ « ظفللا یلح رابتعا هبولسآ يف سیلو

 مصان «ةرابعلا قئار ءابيدأ ناكف ؛ةبسانملا اهروص ةليلجلا هيناعمل راتخي
 داكي الو «قيقدلا ريوصتلاو «ةردانلا تاريبعتلا ىلع ارداق «بولسأآلا

 . هرصع صئاصخ هيف حملي الو نمزلا قرف هبولسأ يف سحي ناسنإلا



 ١ ؟ ىزوجلا نبا نمحرلا دبع

 نع مهجورخو «ةيفوصلا ذدوذش ةدشب يزوحطا نبا دقتنا دقو

 سیبلت هباتک يف ًاریبک اءزج مهیلع هراکنٍا قرغتسا دقو « عرشلا دودح

 ف هعباتی مل هنکلو «هنع ذخأیو یلازغلا مامالا هردقی ناکو "سیلب)

 «مهدیلقتو مهدومج يف ءاهقفلا ىلع ضرتعا دقو ,فوصتلا لاج

 نم فقوو «مكحلا عاضوأو يفسلفلا ثارتلا دقنو «نيثدحملا ىلعو

 ءاملعلا نمریثک هیلع مقنف «حالصالاو ةروشلا فقوم هرصع
 . هتايح رخآ يف ةنحمب كلذب بيصأو ؛ماكحلاو

 : همالك نم جذامن

 : ايندلاب رورفلا

 لوطب نقيأ نمو ءرذحلا ذخأ ايندلا بقاوع يف ركفت نم

 ؛هاسني مث رمأب نقوي نم اي كرمأ بجعأ ام ءرفسلل بهأت قيرطلا

 . هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو «هاشغي مث لاح ررض ققحتيو

 . نقيتست ام ىلع اهبلغت الو «نظت ام ىلع كسفن كبلغت

 «كوبل ق لوهسو «كرورفب كرورس «بئاجعلا بجعآ

 حرفتو «مقسلا وند يسنتو «كتحصب رتغت ءكل ئبخ دق امع

 . ملألا برق نع الفاغ كتيفاعب
 لبق ۔ كاوس عجضم ىدبأو «كعرصم كريغ عرصم كارأ دقل

 .:كتاذ بارخ رکذ نع كلتالت لیت كلغش دقو :فلعجضمتاملا

 رهدلا عنصیام نيقابلا يف رت ملو

 مهراید كلتف يردت ال تنک ناف



 ۱۲۵ __یزوخبا نبا نمحرلا دبع

 : تاوهشلا يف طارفإلا

 : لوقيو
 خوخفو .كاله دئاصم اهتیآرف ایندلا تاوهش يف تلمأت "

 بلغ نمو «ملسی هیلع مکحو « هعبط یلع هلقع يوق نمف «عفلت

 .هتکله ةعرس ايف هعبط
 ملس نمف « لقعلا اهيف قباسلا نوكي نأ يغبنيف ؛ةزافم ابئدلا

 ندبلاب قلعتي اميف اذه هفلت ةلجع ايف هاوهو هعبط ىلإ هتلحار مامز
 . مهفاف ةرخآلا رمأ هيلع سقف . ایندلاو

 0 : لوقیو
 نم اقلخ تيأرو ءداهجلا مظعأ هتيأرف سفنلا داهج تلمأت"

 ىلع اهظوظح اهعنم نم مهيف نأل «هانعم نومهفی ال داهزلاو ءاملعلا

 : نیهجو نم طلغ كلدو «قالطالا

 لثم اهنم یفوآ عنلاب اهاطعآ ةوهش اهل عنام بر هنآ : امهدحآ

 دق اهنال عنلاب سفنلا یضرتف « كلذ اهايإ هعنمب رهتشيف احابم اهعنمي نأ

 . حدملا هب تلدبتسا

 نم لضف دق هنأ  عنم ام اهايإ هعنمب  ىري نأ كلذ نم ىفخأو

 مهف شاقنم ىلإ جاتحت نئافد هذهو :كلذ اهعنمي مل نمت ء«هاوس

 اهظفح بابسآ نمو ءاهظفح انفلك دق اننأ : يناثلا هجولاو

 رثكأو ءاهميقي ام اهئاطعإ نم دبالف ءاهميقت يتلا ءايشألا ىلإ اهليم
 . هيهتشت ام هلك وأ كلذ

 ةعيدو يه لب ءانل تسيل اهنأل ءاهظفح يف ءالكولاك نحنو



 ۳5 یزوحا نبا نمحرلا دبع

 . رطخ قالطإلا ىلع اهقوقح اهعنمف ءاندنع

 ترف هسفن ینلع قیضم برو «ءاخرتسا بجوآ دش بر من

 : ايالبلا جالع

 : لوقیو

 « نهن يه ام رثکآ اهروصتیلف ًاقیحم دارأف ةيلب هب تلزن نم '

 راصتقالا يف حبرلا ري ءاهنم مظعأ لوزن مهوتیلو اهباو لیختیلو

 تیجر ام ؛ةدشلا برک الول هناف ءاهلاوز ةعرس حملتیلو
 « فیضلا ماقم ةدمک «هدنع اهماقم ةدم نآ ملعیلو .ةحارلا تاعاس

 ةذلايو «هماقم ءاضقنا ةعرس ايف ‹«ةظحل لك يف هجئاوح دقفتي

 نمؤملا كلذكف ؛ مركلاب فيضملا فصوو «لفاحم ا يف هرشبو «هحئادم

 «سفنلا لاوحأ اهيف دقفتيو «تاعاسلا ىعاري نأ يغبني «ةدشلا يف

 بلقلا نم وأ ؛ةملك ناسللا نم ودبت نأ ةفاخم حراوجلا حملتيو

 حدمو «ءالبلا لیل باجناف .رجلا رجف حال دق نأكف « طخست

 ىلإ لصو دقو الإ «ءازجلا سمش تعلط امف « یجدلا عطقب يراسلا

 . ةمالسلا لزنم

 : ةاجنلا لبس
 :يزوخا نبا لاق

 ةضور هل تباط  عرولا لجنع بونذلا بشع دشح نم

 . ةماقتسالا

 ةحارلا هبوذع دجو « تمصلا ةرفشب مالکلا لوضف عطق نم



 ۱۳۷ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 .:بلقلا ف
 ادب

 . ةاجنلا ءاجر ىلإ ىدهلا ءاخر هب ترم ؛رذلا بکرم بکر نم

 . نمألا دالب هل تحال «فونخلا لحاس ىلع ىسرأ نم

 ناملس ىلإ ةبسن) ؟ةيناملس ةرجه الأ ؟ةيرمع ةميزع الأ

 2 (هنع هللا يصر يسراعلا

 : يضاملا كرادت

 : يزوحلا نبا لاق

 : مايأ ةثالث مكرامعأ اولعجا «نيبنذملا رشعم

 . هيف متنأ مويو

 ءداسف وأ حالص نم مكيتأيامب نوردت هيل (هنورظتنت مویو

 . هنوغلبت ال مکلعلو

 نم هيف مكتاف ام ىلع مدنلاب ىضم يذلا مويلا اوحلصأف

 . نايصعلاو بونذلا نم هيف متفرتقا امو «ناسحالاو ةعاطلا

 . ةمالملا عم سفنلا مدو ,ةمادنلاو ءاکیلای

 : تفولا همیف

 : يزوجلا نبا لاق

 ناكو «نامزلا عييضت يف سانلا تبلغ دق تاداعلا تيأر

 . كلذ نم نورذحي ءامدقلا

 نسم متجرخ اذإ :لاقف هباحصأ فلسلا ضعب ىصوأ دقف

 متعمتجا اذإف «هقيرط يف نآرقلا أرقي مكدحأ لعل ءاوقرفتف يدنع



 ۱۳۸ __ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 يف نإف ؛ةظحل هنم عيضي نأ نم فرشأ نامزلا نأ ملعاو

 لاق نم ":لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع حيحصلا
 ."ةنجلا يف ةلخث اهب هل تسرغ هدمحيو ميظعلا هللا هناحبس

 . ليزجلا باوثلا اهيف هتوفي تاعاس نم يمدآلا عيضي مكف

 ترذب املک «ناسنالل لیق هنأکف « ةعرزلا لثم مايألا هذهو

 رذبلا يف فقوتی نآ لقاعل زوج لهف «عاص فلآ كل انجرخآ ةبح

 0 . یناوتیو

 ؛ ةراجن مهیهلت ال لاجر
 : يزوجلا نبا لاق

 . اوربتعا اورظن اذإ لاجر
 . اوركفت اوتكس اذإو

 . اوعجرتسا اولتبا اذإو

 . اوملح مهيلع لهج اذإو

 . اوعضاوت اوملع اذإو

 . اوقفر اولمع اذإو

 اح هة لا اف و ةةراولل ارعا رل اخس
 . قدو فوهکو « قدص

 . باوصلاو ةمکاب اوقطنو «باتکلاو ةنسلاب اولمع دق

 . باسحلا موی لبق مهسفنآ اوبساحو

 . بایرالا بر ةبوقع نم اوفاخو

 اوکسعو «لیلقلاب ایندلا نم اوضرو «ءاکیلا اومزل لاجر



 ۱۳۹ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 . ليلعتلاو فيوستلا مهسفنأ اوعنمو « لیزنتلاو ةنسلاب

 : ةدارإلا ةوف

 : يزوحلا نبا لوقي

 يبلق يف تدجوف بهاذملا ضعب يف زوجي ءيش يف تصخرت

 .تفثاكت ةملظو دعبو «بابلا نع درط عون يل لياختو ةمیظع ةوسق

 .ءاهقفلا عامجا نع تجرخ ام سیلآ .اذه ام « يسفن تلاقف

 : نیهجو نم كباوج ءوسلا سفن اي : اهل تلقف
 اب تفت مل تیتفتسا ولف نیدقتعت ال ام تلوأت كنآ امهدحآ

 . هتلعف ام كلذ زاوج دقتعا مل ول : تلاق

 . ىوتفلا يف كريغل هنيضرت ام كداقتعا نأ الإ : تلق

 بيقع ةملظلا نم تدجو امب حرفلا كل يغبني هنأ يناثلاو

 . كدنع اذه لثم رثأ ام كبلق يف رون الول هنأل « كلذ

 . بلقلا يف ةددجتملا ةملظلا هذهب تشحوتسا دقلف : تلاق

 ازیاج تکرتام يردقو :كرتلا ىلع يمزعاف : تلق

 . ثملس دقو «اعرو هرجه يدعو « عامجٍالاب

 : ةلماعملا يف ظسوتلا

 : يزوجلا نبا لوقيو
 رهاظي نأ دحأأل يغبني ال هنأ نامزلا براجت ينتدافآ ام

 . هتلزنم تناك امهم هيلإ جاتحي امبر هنإف « عاطتسا ام ًادحأ ةوادعلاب

 جاتحي الءامك ام اموي هلثم ىلإ ةجاحلا نظي ال امبر ناسنإلا ذإو

 مل اذإف ؛هيلإ جيتحا رقتحم نم مك نكل «هيلإ تفتلي ال ذوبنم ديوع ىلإ



 ۳۰ يزوجلا نبا نمحرلا دبع
 عفد يف ةجاحلا تعقو عفن بلج يف صخشلا كلذ ىلإ ةجاحلا عقت

 طق يل رطخ ام ماوقأ ةفطالم ىلإ يرمع يف تجتحا دقلو

 . مهب فطلتلا ىلإ ةجاحلا عوقو

 «ملعي ال ثيح نم ىذأ بلجت دق ةوادعلاب ةرهاظملا نأ ملعاو

 هنم حولي دقو ءابرضم رظنني فيسلا رهاشك ةوادعلاب رهاظملا نأل
 . ودعلا كلذ همنتخيف هسفن رتس يف عردتملا دهتجا نإو « يفخ برضم

 ةوادعلاب رهاظي ال نأ يف دهتجي نأ ايندلا يف شاع نمل يغبنيف

 رادقإو ضعب ىلإ مهضعب قلخلا جايتحا عوقو نم تسبب امل ًادحأ

 : فوخلاو ةعتملا نيب

 یسنتو ةلجاعلا ایندلا بابرآ تاذل ىلإ رظنت سفنلا تيأر

 . تافالا نم اهنمضتی امو تلصح فیک

 هتمحن تلمأتف ةنطلسو ةرامإ بحاص تيأر نإ كنأ اذه نايبو

 . هلامع نم لصح رشلا وه دصقي مل نإف «ةبوشم اهتدجو
 ؛هئيسي نأ ودع نم رذح هرومأ لك يف جعزنم فئاخ وه مث

 . هديكي نأ هريظن نمو «هلزعي نأ هقوف وه نمم قلق

 فو ؛نیطالسلا نم هفاخي نم ةمدخ يف يضم هنامز رثكأ مث

 . ةركنم ءايشأ نم ولخت ال يتلا مهرماوأ ذيفنتو « مبلاومأ باسح

 . ةذل نم لان ام عيمج ىلع كلذ ىبرأ لزع نإو
 . اهيلعو اهنمو اهيف رذحلاب ةرومغم نوكت ةذللا كلت مث

 لان ام لني ملف دالبلا يف عطقت دق ةراجت بحاص تيأر نإو



 ۳۳ 0 ىزوحلا نبا نمحرلا دبع

 . ةذللا نامز باهذو نسلا ولع دعب الإ

 املف ٠ ا لاح نکس نم اجر یکح اک

 مهریغو كرتلا نم ديبع یرتش او ارا فلو یارک

 . هلاح حرش يف تايبألا هذه لاقف مورلا نم يراوجو
 .انيرشع نبا تنك ذإ هوجرأ تنكام

 انيعبس تزواج نأ دعب هتكلم

 ةلزغأ كارتألا نم يب فوطت

 انيربي نابثك ىلع نوصخلا لثم
 ةعتئار مورلا تانب نم درخو

 انيعلا ةنجلا روح نسحلاب نیکی

 4 :م عيراسأب يننزمغي

 ايل اهفارطأ نم دقعت داكت

 هب كارح ال تيم ءايحإ ندري

 انوفدم راص تیم نيحي فيكو
 انرهسي ليللا لوط كنينأ اولاق
 انينامثلا تلق يكتشت يذلا امف

 ام لك هل عمتجي داكي ال ناسنإلا نإف ةبلاغلا يه ةلاحلا هذهو

 ةوبصلاف هبابش ةيادب يف بحيام ردب نإف « هليحر برق دنع الإ هبحي
 .ذاذتلالا نسح وأ ريبادتلا مهف نم ةعنام

 اذاف « غلبی نآ الإ وه نيأ يردي ال ةوبصلا ةلاح يف ناسنإلاو

 قفتا ام فيك حوكنملا يف هتمه تناك غلب

 قوه ق وسکناو ةفلا هوعنمف دالوآلا ءاج حوزت ناو



 ۱۳۲ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 . مهيلع بسكلا ىلإ
 هطخو نيثالثلا نم ةبيرقلا ةديدملا كلت يف كعد دق وه امنيبف

 زتعملا نبا لاق امك هنم نقرفني ءاسنلا نأ هملعل هسفن نم قرفناف بيشلا
 : هللاب

 باعكلا ديغلا ينبحت فيكف يبيشم يف يسفن تبعتأ دقل

 ام دج مل ‹ نهدجو نإ «تانسحتسملاب عتمتملا ىرت ال اذكهو

 . دارلا هب غلبي ال

 بولطلا مت اذإو ءهعتمت نمز عاض لالا عمجب لغتشا ناو

 . ضخبم مظعأو یذق حبقآ بیشلاف

 ءهيلماعل بساح «هلام ىلع فئاخ لالا بحاص نا مث

 .رتق نإو فرسأ نإ مومذم

 وهو هصخشب یضرت ال دق هتیراجو « هتوم دص رپ هدلو

 . هیشاوح ظفحب لوغشم

 ةذل ال ةداتعم سلخ اهیف تاذللاو . نح ي هنامز یضم دقف

 . اهیف

 . هللا مصع نم الإ ایازخ رجاتلاو ريمألا رشحي ةمايقلا يف مث

 هدعبل هبيطتست كنإف مهميعن ةروص ىلإ رظنت نأ كايإ كايإف
 . هتهرك هتغلب دق ولو « كنع

 . فصوي ال ام ةرخآلاو ايندلا نحم نم هنمض يف مث

 . نيدلاو ايندلا ةمالس اهيفف «نكمأ امهم ةعانقلاب كيلعف

 ءاذه يهتشت فيك «سباي زبخ هدنعو داهزلا ضعبل ليق دقو
 . هيهتشأ ىتح هكرتأ : لاقف



 ۳۳ ىزوجلا نبا نمحرلا دبع

 : ةاجانم

 : يزوجلا نبا لوقيو
 بهذلا لجال ةاداعم عون تایالولا بابرآ نیبو ينيب عقو

 «ميدق هنأو « هللا مالك نآرقلا نأ رظنأ ءريكذتلا سلجم يف تنك ينإف

 . ركب ابأ مدقأو

 «يرعشألا بهذم یلا لی نم تايالولا بابرأ يف قفتاو

 . نطابلا يف ىلع اؤلامتو ءضفاورلا بهذم ىلإ ليمي نم مهيفو

 يصاون يديس :یلاعتو هناحبس قحلل يتاجانم يف اموي تلقف

 هدي ىلع هيرجت نأ الإ ءرض ىلع يل ردقي نم مهيف امو ءكديب لكلا
 .'(هللا نذإب الإ دحأ نم هب نيراضب مه امو كناحبس تلق تنأو

 بتك ام الإ انبيصي نل لق كلوقب يلتبملا بلق تبيطو
 . "(انل هللا

 يفوخ ناك ينالذخ بجوي ام مهضعب يديأ ىلع تيرجأ نإف

 قح ىلع ناك ول لاقي الثل « يسفن یلع يفوخ نم رثكأ هترصن ام ىلع
 . لذخ ام

 ریغ «نالذخلل قحتسم يناف يبونذو يريصقت ىلإ ترظن نإو
 - . هترافخ يف ينلخدأف « ةنسلا نم هترصن اب شیعآ ينآ

 مل ناف . كدابع يحلاص نم قلخ كايإ ينعدوتسا دقو

 م ي و ی ی
 امك كنوفرعي ال مهنإف «يناداع نم ىلع ينرصنا يديس

 ٠١7 :ةرقبلا - '

 ۵۱ : ةبوتلا - "



 ۳ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 - يريصقت یلع .انآو ؛ لاح لک یلع كنع نوضرعم مهو « يغبني
 . بسنأ كيلإ
 : رومألل دلجتلا

 : يزوجلا نبا لوقيو

 ىلع ةيفاعلا بهوي ال هنإف «ةيفاعلا لأسو هلل لذ نم ديعسلاو

 ىلع بلغتل ةيفاعلا لأسي لقاعلا لازي الو «ءالب نم دب ال ذإ قالطإلا

 . ءالبلا ريسي ىلع ربصلا برقيف هلاوحأ روهمج
 هتايوبحم ىلإ ليبس ال هنأ ملعي نأ ناسنإلل يغبني ةلمجلا يفو

 : اجش ةمقل لك فو «صصغ ةعرج لک يقف .ةصلاخ

 لاصولا ىلإ لیبس ال نکلو 2 اميدق ايندلا قشعي نم مكو
 يرجت نأ لقو ءرادقألا ىلع الإ ربصلا ام ةقيقحلا ىلعو

 . سفنلا دارم فالخ ىلع الإ رادقألا

 ليهستو ءرجألا دعوي ربصلا يف هسفن ىراد نم لقاعلاف

 ىلاعت هللاب ثيغتسي مث «ىوكش نم املاس ءالبلا نامز بهذيل «رمألا
 . ةيفاعلا الئاس

 «هب لهجلا نم هللاب ذوعن «طق هللا فرعامف دلجتملا امأف

 . بیج ميرك هنإ « هنافرع هلأسنو
 : لثمألا قيرطلا ةوبنلا قيرط

 «عرشلا بحاصب ءادتقالا «ةيوقلا قیرطلاو ةميلسلا ةداجلا

 . هيف صقن ال ىذلا لماكلا وهف «هب نانتسالا ىلإ رادبلاو

 مهسفنأ اولمحو ؛دهزلا ةداج ىلإ اوفرحنا ًاريثك اقلخ نإف
 رومأ تتافو «كهن دق ندبلاو «رمعلا رخاوأ يف اوقافأف ءدهجلا قوف



 ۱۳۵ ظ يزوجلا نبا نمحرلا دبع
 . هريغو ملعلا نم ةمهم

 يف اوقافأف « هبلط يف اوغلابف ملعلا ةروص ىلإ اوفرحنا ًاماوقأ نإو
 . هب لمعلا مهتاف دقو « مدق رخاوآ

 . ندبلاب فطلتلاو « لمعلاو ملعلا و یفطصلا قیرطف

 :هل لاقو «صاعلا نب ورمع «رمع نب هللا دبع ىصوأ امك

 . اقح كيلع كجوزلو ءاقح كيلع كسفنل نإ
 . لصفلا لوقلاو « ىطسولا قيرطلا يه هذهف

 هب لين لصح ول «ملع نم توف مكف «درجما سبيلا امأف
 . لمعلاب لين امئرثكأ

 ءاهب لهاج دباعلاو «قيرطلا فرعي لجرك ملاعلا لثم امأف

 رصعلا ليبق ملاعلا موقيو ءرصعلا ىلإ رجفلا نم دباعلا يشميف
 ' هطوش لضف ملعلا قبس دقو نایقتلیف

 هل ةمدخ دبعتلا ةروص : تلق ءاذه يل نيب : لئاق لاق نإف

 هنأل  ةروصلا كلت ىنعم ىلع دباعلا علطي مل امبرو ءهل لذو «ىلاعت

 هدی لیبقت قحتسم هنآو «هدی یلع ةماركلا دوجول لهأ هنأ نظ امبر

 . ملعلا ةلقل هلك كلذو «سانلا نم ريثك نم ريخ هنإ وأ

 ةعلاطمو «ةياورلا ةرثک ال «ملعلا لوصآ مهف ملعلاب ينعآو

 . فالخلا لئاسم
 «قلخ نسجب دباعلا اذه قبس .يلوصألا ملاعلا علاط اذاف

 . ىلاعت هللا ىلإ قلخلا.هداشرإو «هسفن يف هعضاوتو « سانلا ةارادمو

 . دقار لاخاب هلهج ليل ف وهو «دباعلا ىلع اذه رسعيف

 هتجوز سبحف ففجتلا ىلع هسفن لمح مث دباعلا جوزت امبر



 متن يزوجلا نبا نمحرلا دبع_

 يه الف ةربلا تسبح يتلاك راصو ءاهقلطي ملو ءاهبولطم نع

 . ضرألا شاشخ نم لكأت اهتلسرأ يه الو اهتمعطأ
 لك ىطتخي قلخلا مرق الباك أر. هلك كوشسرلا ةلاخب لمأت قو

 5 . هقح قح يذ

 ممسیو « لافطالا بعادیو « كحضی ةراتو «حزهم ةراتف

 ردق ام لکأیو «ءاسنلا ةرشاعم نسحیو ضیراعلاب ملکتیو «رعشلا

 شرفیو ءالا هل بذعتسیو  لسعلاک ًاذیذل ناک ناو . هل حیتأو هیلع

 . كلذ ركني ملو «لظلا يف هل
 ةفوصتملا لاهج نم هدعب ثدح ام هنع عمسمي ملو

 . قالط ملا یلع اهتاوهش سفتلا عنم نم «نیدهزتلاو
 «ناسللا صیو «لبقیو «بطرلاب خيطبلا لكأي ناك دقف

 . تانسحتسلا بلطیو

 «ندبلا فیفجو «لوکألا نزوو ءريعشلا زبخ لكأ امأف

 هیضتقی ال «ندبلل مدهو سفنلل بیذعت هناف « يهتشم لک رجهو

 . عرش هحدمي الو «لقع

 ةهبش تئثدح نأ لثم بابسأل «ليلقلاب ماوقأ عنتقا امنإو

 . اوعروتف ماغطب ماعط طلتخا وأ ءاوللقتف

 يف داهتجالاو « ليللا مايقب اهقح ةدابعلا يقوي ي يبنلا ناك مث

 ١ . رکذلا

 ال يتلا هتعرشبو «قرطلا لمکأ يه يتلا هتقیرطب كيلعف

 مهرمآ لمحاو «داهزلا نم نالفو نالف ثیدح عدو .اهیف بوش

 . تردق امهم راذعألا مهل مقأو ؛ لمحم نسح یلع



 ۱۳۷ ىزوجلا نبا نمحرلا دبع

 ,قلخلا ةودق وه ذإ «هلعفب نوجوجحم مهف أرذع دجت مل نإف

 . ءالقعلا ديسو

 . ةعيرشلا نع فارحن الاب الإ سائلا دسف لهو

 ةكبش اهب اوقرخ «نیدهزتلاو ةفوصتلا نم تافآ تئدح دقلو

 . بوبحملا فرعی الو «قوشلاو ةبحا یعدی نم مهنمف «اوربعو ةعيرشلا

 عرشلا دح نع جرخیو هبایث قزیو ثیغتسیو حیصی هارتف
 . اهنومضمو هاوعدب

 ES عوجلاب هسفن ىلع لمح نم مهنمو
 تر اموی مص": : ورمع نب هللا دبعل لاق هنأ ي يبنلا نع حص

 ۱ "لضفآ ال : لاقف كلذ نم لضفآ دیرآ لاقف

 مهيفو «ةعامجلا هسفن تافأف ةجايسلا ىلإ جرخ نم مهيفو
 أطخ اهنفد نأ ملعي ملو «موصيو يلصي دعقو « ملعلا بتك نفد نم

 ركذملا معنو  تقو لک يف ريكذتلا ىلإ جاتحتو لفغت سفنلا نأل « حيبق

 . ملعلا بتك

 ناكو ءردق ثيح نم مهنم موق لك ىلع سيلبإ لخد امغإو
 . ةملظلا يف دباعلا ريسيل حابصملا ءافطإ بتكلا نفدب هدوصقم

 نأ ديرأ :لاقف هلأس لجرل ءاملعلا ضعب لاق ام نسحأ امو

 اهانعم ةيماع ةملک هذهو  ةلکوه . هذه لاقف , ماکلا لبج یل] یضمآ
 . ةلاطبلا بح

 مهسفنآ اونفد دق « شيفافخلا ماقم يف داهزلا ةقيقحلا ىلعو

 نم ريخ نم منمت مل اذإ ةنسح ةلاح يهو «سانلا عفن نع ةلزعلاب

 . ضيرم ةدايعو « ةزانج عابتاو ةعامج



 ۱۳۸ يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 «نوملعيو نوملعتي مهف ناعجشلا امأف «ءانبجلا ةلاح اهنأ الإ

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا تاماقم هذهو

 ؟هيقفلا نيبو ةثداح هب تلزن اذإ دباعلا نيب مك ىرتأ

 . ةعيرشلا تعاضل دبعتلا ىلإ قلخلا لام ول هللاب

 ةالصلا ىلع هب رصتقي مل دبعتلا ىنعم مهف ول هنأ ىلع

 .ةنس موص ىلع كلذ هدبعت لضف ملسم ةجاح يف شام برف موصلاو

 تالالا یعس ملعلاو .ةرهاظلا تالآلا يعس ندبلاب لمعلاو

 0 . فرشآ ناک كلذف « مهفلاو رکفلاو لقعلا نم ةنطابلا

 ؟دبعتلا مهنع يفتتو رشلل نیلزتعلا منت فیک : تلق ناف

 نم لهحا اهاضتقا ثداوح مهنم تئدح لب «مهمذآ ام : تلق

 يتلا مهسفنأ ىلع اولمحو « ملعلا ةلق اهببس يتلا تافآلاو يواعدلا

 . زجي مل ام رمآلا نذإ ريغ نعو ء مهل تسيل
 قالطإلا ىلع سفنلا يذؤي ام لعف نأ ىري مهدحأ نأ ىتح

 ءةلفغ تدجوف مامحلا تلخد : ىقمحلا ضعب لاق ىتحو «ةليضف

 رمألا لاطف «ةيحبست اذكو اذك حبسأ ىئتح جرخأ ال نأ تيلآف

 . تضرمف

 ةفوصتملا نمو «هل سيل ام لعف يف هسفنب رطاخ لجر اذهو

 ال ام نطابلا يف لهجلا نم بكرو سابللا ةروصب عنق نم داهزلاو
 . باتک هعسب

 . مهیلع ءاملعلا ناعآو مهنم ضرألا هللا رهط

 لام مهدحأ ىلع ملاع ركنأ ولف « مهعم یقمحا رثکأ ناف

 . لهجلا ةوقب ملاعلا ىلع ماوعلا



 ۱۳۹ یزوخا نبا نمحرلا دبع

 حبسي زئاجعلا ماقم يف وهو نيدبعتملا نم ًاريثك تيأر دقلو

 . ةنسلا هي درت مل ام هتالص يف لعفيو ءاهب قطنلا زوجي ال تاحيبست

 امامإ ماقأ دقو « دبعتی ناک نم ضعب ىلع اموي تلخد دقلو

 :مهل تلقف « رهجیو یحضلا ةالص مهب يلصي ةعامج يف هفلخ وهو

 :لاقو دهازلا كل بضغف ءامجع راهنلا ةالص : لاق ب يبنلا نإ

 . انیلع اذه رکنی مک

 انتاوصآ عفرن نحن «رکنآو نالفو «رکنآو نالف لخد دقو

 قف سيلا ءاومانت ال مكل لاق نمو ابجعاو : تلقف «مانن ال ىتح

 دقو منو مق ": هل لاق 3 یبنلا نآ ورمع نبا ثیدح نم نیحیحصلا

 . اهیف مانو الإ ةليل هيلع تضم ام هلعلو « ماني 4 هللا لوسر ناک

 عماجب ينيوزقلا نیسح هل لاقی ناک الجر تدهاش دقلو

 يف ببسلا ام تلأسف ءامئاد ًاريثك ايشم عماجلا يف يشمي وهو روصنملا
 . ماني ال ىتح يل ليقف ؟يشملا اذه

 ذخأت مل اذإ هنأل ؛ ملعلا ةلق اهتبجوآ تاقامح اهلك هذهو

 دعبل دبعتلا نم دارملا تافو «لقعلا طلتخا مونلا نم اهظح سفنلا

 . مهفلا

 نأ روصنملا عماجب نيرواجملا نيح اصلا ضعب ينثدح دقلو

 ,رمأ ىلع هللا تدهاع ينإ :لاقف عماجلا مهيلع لخد ريثك همسا الجر

 ءاموي نيعبرأ ائيش لكآ ال نأ يسفنل يتبوقع تلعج دقو «هتضقنو

 يف مث «ةعامج يف يلصي لاحلا بيرق مايأ ةرشع اهنم ثكمف :لاق

 ثلاشلا رشعلا يف راص مث ؛رمألا يرادي ناكو هفعض ناب يناثلا رشعلا

 ئج نوعبرألا تمت املف « عبارلا رشعلا يف حرطتسا مث ًادعاق يلصي



 :١6 يزوجلا نبا نمحرلا دبع
 من «ةالقلا ىلع ءاملا عقي ام لثم هقلح يف هتوص انعمسف هبرشف عوقلب
 . مايأ دعب تام

 رهاظ «هلهأب لهحما لعف ام اورظنا « بجعلا هل ای : تلقف
 . هنع ىفعي نأ الإ «رانلا يف هنأ اذه

 ؛ لكأي نأ هيلع بجي هنأ هوفرعل ءاملعلا لأسو ماعلا مهف ولو
 . مارح هسفنب هلعف ام نأو

 هذه لكو ءهملعب ناسنإلا دادبتسا لهجلا مظعأ نم نكلو
 . تنكمت ىتح ًاليلق اليلق تأشن ثداوحلا

 تناكامو :ءيش اذه نم هيف نكي ملف لوألا برشلا امأف
 نولكأيو نورثؤي اوناک دقو «ءایشألا هذه نم اثیش لعفت ةباحصلا
 لوسرب هیلعف ءادتقالا دارأ نمف ءاودجي مل اذإ نوريصيو « عبشلا نود
 . بولطملاو ءافشلا كلذ يفف « هباحصأو كهللا

 همسا عاش مظعم دیلقت ی لقاعلا دلخب نآ يفبني الو
 . ىمعأ دلقلا ناف «يروثلا لاقو «دیزی وبآ : لاق : لوقیف

 اذه مهف نمف ءاصع لمح نم فنأي ىمعأ انيأر دق مكو
 . قفوملا هللاو ىلعألاو لضفألا بلط هيلإ راشملا

 : عدبلا ساسأ

 لمعلاو ملعلا يتيحان نم اننيد يف لخد يذلا لخدلا تلمأت

 . امهب سانلا سنأو نيدلا اذه امدقت دق نيقيرط نم هتيأرف

 ةفسلفلا نمف داقتعالاو ملعلا يف لخدلا لصأ امأف
 لوسر هب عنق امب اوعنقي مل انتيد يف ءاملعلا نم اقلخ نأ وهو

 يف رظنلا يف اولغوأف «ةنسلاو باتكلا ىلع فاكعنالا نم دي هللا



 ۱۱ ىزوجلا نبا نمحرلا دبع

 بهاذم یلع مهلمح يذلا مالکلا يف اوضاخو «ةفسلفلا لهآ بهاذم
 . دئاقعلا اهب اودسفآ ةيدر

 . ةينابهرلا نمف لمعلا باب يف لخدلا لصأ امأو

  فشفتلا قیرط نابهرلا نع اوذخأ نيدهزتملا نم اقلخ نإف

 اومهف امو ايندلا مذ اوعمسو ‹هباحصأو ك انيبن ةريس يف اورظني ملو

 . دوصقملا

 مهفلا ءوس عم انعرش ملع نع ضارعإلا مهل عمتجاف
 . ةحيبق عدب مهنم تثدحف ‹دوصقملل

 «ملعلا نع ضارعإلاب مهرمأ هنأ سيلبإ هب أدتبا ام لوأف

 . اهولسغو مهبتك اونفدف

 تالابعزخلا نم مبل رهظأو « معز امیف دبعتلا ةيواز مهمزلأو
 . مهاوه مبل لعجف مهیلع ماوعلا لابقا بجوآ ام

 ًافطنا ملعلا اوقرافو مهبتک اونفد ذنم مهنآ اوملع ولو

 . اولعف ام مهحابصم

 تحت نیفد يف مهملع لعج موي ركملا قيقد ناك سيلبإ نكل
 0 . ضرالا

 . بوصألا ىلإ ىدتهيو نيقيرطلا داسف ملعي ملعلابو

 ؛ ملظلا يف رودلا هنإف هايإ انمرحي ال نأ لجو زع هللا لأسن

 . ةثداحلا دنع ريزولاو «ةدحولا يف سينألاو

 : ةمهلا ولع

 : يزوجلا نبا لوقيو
 تلع نم ناف «هتمه ولع نم مظعأب طق ناسنإلا يلتبا ام



 ۱:۲ يزوخا نبا نمحرلا دبع

 ىقبيف «ةلآلا فعضت دقو ؛نامزلا دعاسی ال اعرو ؛ يلاعلا راتخی هتمه

 . باذع يف

 لوقآ الو ؛باذع يف هب اف ًفرط ةمهلا ولع نم تيطعأ ىنإو

 ۳ « لقعلا مدع ردقب شيعلا ولحي امنإ هنإف نكي مل هتيل

 و ا

 يف اهب اذإف اهتلمأتف ‹مهممه ولع نوفصي اماوقآ تيأر دقلو

 : يضرلا لاق «مهآ وه امیف صقتلاب نولابی الو «دحاو نف
 ةيلب لوحنلا يف مسج لکلو

 يتمه تواهت نم يمسج ءالب

 يف يناسارخلا ملسم وبأ ناكو «ةرامإلا هلمأ ةياغ اذإف ترظنف

 مهو «فاص نهذ :لاقف كلذ يف هل ليقف « ماني داكي ال هتبيبش لاح

 عاعرلا جمهلا شيعك شيع عم «رومألا يلاعم ىلإ قوتت سفنو «ديعب
 .كلملاب رفظلا :لاق كليلغ دربي يذلا امف :ليق

 . لاوهألاب الإ بلطي ال :لاق « هبلطاف : ليق
 . عنام لقعلا :لاق «لاوهألا بكراف :ليق

 لواحأو ءالهج يلقع نم لعجاس :لاق ؟منصت امف : لیق

 نإف ءهب الإ ظفحي ال ام لقعلاب ربدأو :لهجلاب الإ لاني ال ًارطخ هب

 . مدعلا وخأ لومخلا

 تامهلا مهآ عیض دق وه اذاف نیکسلا اذه لاح یلا ترظنف

 ؟لتقو كتف مكف «تايالولا بلط يف بصتناو «ةرخالا بناج وهو

 . ايندلا تاذل نم هدارم ضعب لان ىتح



 0 يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 ىلع ةرخآلا ىلإ یضمو لتقف « لقعلا ریبدت یسنو «لیتغا مث
 ( : لوقي يبنتملا ناكو «لاح حبقآ

 هشیع روسیب یضری نم سانلا فو

 هدلج بوثلاو هالجر هبوكرمو

 ظ هلام  يبنج نيب ابلق نكلو
 هذحأ دارم يف يب يهتني ىدم 0

 هبرت افوفش يسكي همسج یری
 هدهت اعورد رسکی نآ راتخیف

 . بسحف ایئدلاب قلعتی امیف هتمهن اذاف رخ الا اذه تلمأتف

 نم مورآ يننآ كلذو ؛ابجع اهتیآرف يتمه ولعیل) ترظنو
 ىلع مولعلا لك لين بحأ ينأل ءهيلإ لصأ ال ينأ نقيتأ ام ملعلا

 . اهنونف فالتخا

aهضعب نع رمعلا زجعی رمآ اذه « نف لک ۰  . 

 ا ا واد ر یضرع ناف

 ملع هتاف هیقفلاو «هقفلا هتاف ثدحا لثم «ةمات هتمه دعأ الف «هريغ

 صقن نع ًاثداح الا مولعلا نم ناصقنب یضرلا یرآ الف «ثیدح
 لا

 ءرشب عرو ىلإ قوتأف ءملعلاب لمعلا ةياهن مورأ ينإ مث
 قلخلاةدافإو ‹ فيناصتلا ةعلاطم عم اذهو ؛فورعم ةداهزو

 . دیعب مهترشاعمو

 «مهیلع لاضفالا فرشتسأو «قلتا نع ينغلا مورآ ينا مث
 .. ةيلاعلا ةمهلا هابات ام ننلا لوبقو « بسکلا نم نام ملعلاب لاغتشالاو



 4 ىزوجلا نبا نمحرلا ذبع

 قيقحت ىلإ قوتأ امك ءدالوألا بلط ىلإ قوتأ ينإ مث
 ام كلذ بلط يفو «فلتلا دعب ينع نيبئان نافلخلا ىقبيل فيئاصتلا

 . درفتلل بحم ا بلقلا لغش نم هيف
 نم عانتما كلذ يفو « تانسحتسلاب عاتمتسالا مورآ ین مث

 . ةمهلا عمج قرف لصح ول مث «لالا ةلق ةهج

 هناف « براشلاو معاطلا نم هحلصی ام يندبل بلطأ كلذکو

 نيب عمج كلذ لكو «عنام لالا ةلق فو «فطللاو هفرتلل دوعتم

 . دادضآ

 .ایندلا هتمه ةياغ تناك نم لاح نم هتفصو امو انأ نيأف

 ببسب ينيد هجو ايندلا نم ءيش لوصح شدخي نأ بحأ ال انأو

 . يلمع يف الو يملع يف رثؤي نأ الو
 : ملعلا ةداعإ عم عرولا قيقحتنو ‹ ليللا مايق بلط نم يقلقاوف

 . معاطملا نم ندبلا مئالي ام ليصحتو «فيناصتلاب بلقلا لغشو

 ةاقالم عم ةولخلا يف ةاجانملا نم ينتوفي امىلع يفسأ اوو

 . ةلئاعلل هنم دب ال ام بلط عم عرولا ردك ايو «مهميلعتو سانلا 0

 يف يبيذهت لعلو «يبيذعتل تملستسا دق ينأريغ
 . لجو زع قحلا ىلإ ةبرقملا يلاعملا بلطت ةمبلا ولع نأل « يبيذعت

 انأ اهو ءدوصقملا ىلإ ًاليلد بلطلا يف ةريحلا تناك ابرو

 . ةدئاف ريغ يف سفن اهنم عيضي نأ نم يسافنأ ظفحأ

 . هلمع نم غلبأ نمؤملا ةينف الإو ..هدارم يّمه غلب نإو

 : سفنلا ليلعت

 : يزوخا نبا لوقیو



 io يزوجلا نبا نمحرلا دبع

 داشنإب نابواجتي امهو «ليقث عذج تحت نالامح يب رم
 . ةحارتسالا تاملكو « مخنلا

  هلثمب هبيجي وأ هديعي مث ءرخآلا هلوقي ام ىلإ يغصن امهدحأف

 . كلذ لثم هتمه رخآلاو

 لقثو :امهیلع ةقشلا تداز اذه العفی مل ول تاز

 . رمألا ناه اذه العف املكو ءرمألا

 امهنم دحاو لك ركف قيلعت هب اذإف «كلذ يف ببسلا تلمأتف

 «كلذ لثب باوما قف هرکف ةلاحاو .هب هبرطو ءرخ لا هلوقی اب

 . لومحا لقث یسنیو « قیرطلا مطقنیف
 نم لمح دق ناسنالا تيأرو «ةبيجع ةراش) اذه نم تذخأف

 اهفیلکتو ءهسفن ةارادم لمح ام لقثأ نمو « ةبعص ًارومآ فیلکتلا

 . هركت ام ىلعو «بحت امعربصلا
 « سفنلل فطلتلاو ةيلستلا ربصلا قیرط عطق باوصلا تيأرف

 : رعاشلا لاق امك

 نسم ةرجنا اهللعف تکشت ناف

 یحض حاورلاب اهدعو حایصلا ءوض
 هعمو راس . هیلع هللا ةمحر يفاحلا رشب نع ىكحي ام اذه نمو

 لاقف ؟رثبلا هذه نم برشن :هل لاقف «هبحاص شطعف قيرط يف لجر

 .یرخاالا رثبلا : هل لاق اهیل] الصو املف « یرخأالا رثبلا یلا ربصا : رشب

 .ایندلا مطقنت اذکه : هل لاقف هيلإ تفتلا مث ..هللعي لاز امف

 اهدعوو «اهب فطلتو سفنلا للع لصألا اذه مهف نمو

 لوقي فلسلا ضعب ناك امك تلمح دق ام ىلع ربصتل ليمحجلا



 ١ 5 یزوخا نبا م ا دبع

 . كيلع قافشإلا الإ نيبحت يذلا اذه نم كعنمب ديرأ ام هللاو : هسفنل

 هللا ىلإ يسفن قوسأ تلز ام :هيلع هللا ةمحر ديزي وبأ لاقو

 عطقني كلذبو ؛«مزال اهب فطلتلاو سفنلا ةرادم نأ ملعاو

 . لوطي هحرشو « ةراشإلا ىلإ زمر اذهف « قیرطلا

 :٠ نيرسكنملا ءاعد

 : يزوجلا نبا لوقيو
 توعدف ؛هئاعدو لجو زع هللا لاؤس ىلإ جاتحي رمأ يل ضرع

 ندا نم اهون كارلا يعم وعدي ريخلا لهأ ضعب ذخأف «تلأسو

 ؤ . ةباج ملا
 تلقف « كلاوسب ال دبعلا كلذ لاژسب اذه :يسفن يل تلاقف

 عنم بجوی ام ریصقتلاو بونذلا نم يسفن نم فرعآ يناف انآ امآ : ابل
 يعادلا اذه نأل ءتبجأ يذلا انأ نوكي نأ زوجي هنأ ريغ «باوجلا

 هعمو يريصقت راسكنا يعم ذإ «يسفن نم هنظأ امث ميلس حلاصلا
 . هتلماعمب حرفلا

 انأ يننأ ىلع « جئاوحلا يف حجنأ ريصقتلاب فارتعالا ناك امبرو .

 مدق ىلع انأ تفقو اذإف ءانلامعأب ال ؛« لضفلا نم بلطن وهو

 يلاوس يف يلامف مكلضنب ينوطعا تلقو :يبونذب افرتعم راسكنالا

 . هب تبجأ ءيش

 . هل ًاداص ناكو هلمع نسح كاذ حملت امبرو

 . يل يب يملع رسک ينيفكيف سفنلااهتیآ ينيرسكت الف
 «ریصقتلاب فارتعالاو «بدالل بجولا ملعلا نم یعمو



 عم سيل ام ؛هنع بولطملا لضفب ينيقيو نی

 .یفوآ یریصقتب يفارتعا ناك امبرف «هتدابع يف هللا كرابف «دياعلا كلذ

 : بدالاراذآ

 : يزوحبا نبا لوقیو
 تغلابو «هذه اهتحبن ةلحا بالکب ترم اذٍ دیصلا بالک تیر

 . كلذ یلع اهدسحتف ةللجم ةمرکم اهارت اهنآکو «اهفلخ تعرسأو

 فرطلا اهریعت الو اهیل] تفتلت ال ذئنیح دیصلا بالک تیآرو

 سنج نم تسیل اهن دیصلا بالک نآ تیآرفءایش اهحاتدعت الو

 . بالكلا كلت

 هذهو ءابل ةنامأ ال ءءاضعألا ةفيثك ندبلا ةظيلغ كلت نأل

 . ةفيطللا اهتقلخ تبسان دق بادآ اهعمو ةقلخلا ةقيقد ةفي

 اار اغ م ار اهکلام یلع ديصلا سبحت اهنأو
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 . حورلا ءافصو
 ا نيش هدعي الو هدساح ىلإ تفتلي ال لقاعلا نمؤملا اذكهو

 . داو يف كاذو داو يف وه

 نيبام دعيايف ةرخآلا هتمه اذهو ,ایندلا ىلع هدسحي كاذ

 .' نيداولا

 : ةتافنصم

 اهنم ةريثك تافلؤم يزوجلا نبالو -
 ةستاربسفلا مع يفريسلا دا لاين

 ١ ¬ يزوجلا نيال رطاخلا ديص .



 ۱۸ یزوخا نبا نمحرلا دبع

 ةفرعم يف خسارلا ةدمع ()نآرقلا ریسفت يف نايبلا ريسيت زجأ

 لهأ جاهنم (5)لوصألا ملعىلإ لوصولا جاهنم (0)خسانلاو خوسنملا

 ثيداحأ يف قيقحتلا (8)ديناسألا صخلأب ديناسملا عماج (1) ةباصإلا
 للعلا )٠١( تاعوفرملا ثيداحألا نم تاعوضوملا (5) قيلعتلا

 رمع لئاضف )١7( ركب يبأ بقانم (١١)ةيهاولا ثيداحألا يف ةيهانتملا

 زیزعلا دبع نبرمع لئاضف (۱8) يلع بقانم (۱۳) باطخا نه
 ؛لیضفلاو «يرصبلا نسحاو بیسلا نب دیعس لئاضف (۱6)
 يف رثألا لهأ موهف حیقلت (۱۹) مهریغو ؛لبنح نباو «يروشلاو
 (۱۸) ممألاو كولملا خيرات يف مظتنملا (137)ريسلا يف خیراوتلا نویع

 لئاسملا رهتشم يف لئالدلا ةدمع )١15( فالنخلا لئاسم يف فاصنولا

  ضایرلا میسن (۲۲) بطفلا يف تیقاویلا (۲۱) ظعولا مولع (۲۰)
 مذ (۲۱)ظاعولا ةفحت (۲۶) بیدالا ةهزن (۲4) شهدلا (۲۳)

 . ءایکذلا (۲۸) رطاخلا دیس (۲۷)یوبلا

 ؛ هناقو

 بستکی نآ یصوآ دقو (م۱۲۰۰) ۸۵۹۷ ةنس هتافو تناک

 ۰ : هربق یلع

 هیدل بنذلا رثک نمع حفصلا ریثک ای

 هيدي مرج نع حفصلا وجري بنذملا كءاج

 هيلإ ناسحإ فيضلا ءازجو فيض انأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هرهد دیرفو ‹هرصع ددج ناک



 ١1 يمورلا نيدلا لالج

 ' يمورلا نيدلا لالج

۵ ۱۷۲ -64 

 : هتاشنو هدلوم

 دمحأ نب نيسح نب دمحم نب دمحم نب دمحم نيدلا لالج دلو

 ركب يبأ انديس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب بيسم نب مساق نبا
 نم خلب يف ه 1۰ 4 ةنس لوألا عيبر/ ١ يف هنع هللا يضر قيدصلا

 رابک نم نيدلا ءاهب بقلملا دمحم هدلاو ناكو :ناتسناغفأ لامعأ

 . ءاملعلا ناطلسب بقل دقو ءهرصع خياشمو هدالب ءاملع

 نيدلا ناهرب خيشلا دنع هتسارد يمورلا نيدلا لالج أدب

 لالج رصع ناكو «هدناو ذیمالت نم ناک يذلا "يذمرتلا" يقق

 ةسارد ىلع نوفكعي سانلا ناکو .ةيلقعلا مولعلا ةبلغ رصع نیدلا

 هاجتا يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا فصي «مولعلا هذه
 : هلوقب عباسلا نرقلا يف ةفاقثلاو ملعلا

 ريبعتلا حص نإ  يقلخلا فافجلا يمالسإلا ملاعلا ىلع ىغط'

 «اطاشنو ةدج لوقعلا دافأ دق لالدتسالاو سايقلا يف ولغلا ناك اذإو -

 فراسملا ةر شاد ۰۱۰۸۷ :نونظلا ف_ شک ۰: 1 یضلا رسهاوجلا -
 ينسحلا يلع نسحلا يبآ خیشلل : مالس الا ف ةوعدلاو رکفلا لاجر ۰۰/۷ : ةيمالسالا

 ققحملا ذاتسألل یونثلا بحاص ۰ :fv يلكرزلل مالعألا «لوألا ءزجلا : یودنلا

 . .يدنهلا نیسح ذیملت يضاقلا



 ۱۵۰ ۱ یمورلا ریدلا لاللح

 يزارلا نیدلا رخف ةمالعلا ددج دقو ةرارحو اناعا بولقلا دقفآ دقف

 هتافلومو «ةيوقلا هتیصخشب اهعسوو مالکلا ملع ةلود "(ه ۲۰ م)
 . ةقيقدلا هثوحبو « ةميظعلا

 نأ ةرظانملا يف مهتعاربو مهلالدتسا ةوقب نوملكتملا عاطتسا
 يسب ميا ,نيلداجما اومحفيو « نیضرتعلا ناسل اوعطقي
 : '"ًاناعذإو انيقي كشلا لهأ يفو ,ًاناميإو ةنيكس بولقلا ق اوشعبي

 . (لوألا ءزجلا)

 خيشلا نيدلا لالج دلاو نكلو ؛دئاسلا وجلا وه كلذ ناك
 مولعلا ةسارد ىلع مهفوكعل رصعلا ءاملع دقتني ناك نيدلا ءاهب
 ؛فیرشلا ثیدحاو ميركلا نآرقلا نع مهفارصناو اهميلعتو ةيلقعلا

 ةديدشلا ةضراعملا تببست ةماعلا لويملل ةضراعملا فقاوملا هذه تناكو
 ةن هنوف ' لإ ةرجبلا ىلإ رطضاف ؛مكحلا لاجرو ءاملعلا نم هل

 خيشلا ثكمو ,مورلا ناطلس دابقيك نيدلا ءالع نم ةوعدب ه1

 هدلو هفلخو ءه778 ماع يف اهب يفوتو «نيتنس 'هينوق يف نيدلا ءاهب
 «ناطلسلا ذاتسأ شاترهک نییدلا ردب ریمألا هل ینیو « نیدلا لالج
 تعساوافاقوآ اهل فقوو «راکدنوادخ ةسردع تفرع ةسردم

 0 . اهتسائرب هالوو

 : ظعولاو سیردنلا

 اطمن ىلع داشرإلاو ظعولاو سيردتلاب نيدلا لالج لفتشا

 ءدل عآ ریس AR نايعألا تاير ی :ءابنالا نویع ۰ ۳۳ خيراتلا
 .ديمحلا دبع روتكدلل ارسفم يزارلا ۰۳۳/۵ + يكبسلا تاقبط ۰ AEE ا

 يودنلا ينبحل يلع نسحلا يبآ خيشلل «مالسالا يف ةوصدلاو ركفلا لر -



 ١١ يمورلا نيدلا لالج

 ”ةيوالحلا' ةسردملا يف ثكمو ها ةنس ماشلا ىلإ رفاس مث «هدلاو

 ءاملع رابک نم ناکو «میدعلا نبا نیدلا لامک نم دافتساو « بلح

 هل تناکو « ةيسدقلا ةسردلاب ماقآو «قشمد یلا هجوت مث  بلح
 خیشلاو (ه ۱۳۸۸ )يبرع نبا نیدلا يح خیشلا عم ةفيطل سلاج

 نیدلا دحوآ خیشلاو يمورلا نامثع خیشلاو ؛يبلحلا نيدلا دعس

 يف قشمد يف اوعمتجا دقو «يونوقلا نيدلا ردص خیشلاو «ينامرکلا

 . رصعلا كلذ

 ىلع فكعو هينوق ىلإ ه 1٠٤ ةنس يف نيدلا لالج عجر

 الا .بلقلا لهآو «لقعلا له مولع عمج دقو «ءاتفالاو سیردتلا

 ذيمالت نم ناك يذلا هذاتسأ ةيبرتو «بلقلا ةيكزت ىلإ هدلاو عوزن نآ

 ترس او تتبث تتبن يتلا یلوألا ةرذبلا ةباثب تناک هجهن یلع ناکو ءمدلاو

 . ةيلقعلاو ةيملعلا هتعيبط ىلع تبلغو «دعب اميف
 يزيربتلا نيدلا سمش خيشلاب هلاصتا

 : سيردتلا نع هعاطقناو هتلاح ربغتو

 ناك نكل .داشرإلا و ظعولاو سيردتلاب نيدلا لالج لغتشا

 هلغشب انئمطم احاترم هیلق نکی ملو ءرخآ ءيش ىلإ يبلق عوزنب رعشي
 ناك صخش ءاقل ةنوفدم تناك يتلا ةرارشلا هذه كرح دقو «بتكلاب

 ؛ هتايح هب تريغتو ءهبهاوم لعشأو «هتحيرق قتفف «بولقلا لهأ نم

 ترهظو « ظاعولاو نيسردملا قيرط ريغ ءرخآ قيرط ىلإ قلطناو
  هبلق نم ردص يذلا همالک لازی الو «دولخلا تلان ؛ةديدج ةيصخش

 نم یصج ال ددع ةايح همالک ریغو ذوفتلاو ریثأتلا لمح « هملقو ۱

 بدألا خيرات فرعيالو ء ةفلتخم تاغل ىلإ لقنو نم اودافتسا نیذلا



 ۱9 يمورلا نیدلا لالج

 . يمورلا نیدلا لالج مالک ريثأتك ريثأت هل امالك يسرافلا
 هسفن يف تراثأو هبهاوم تلعشأ يتلا ةيصخشلا هذهو

 .زيربت سمش خيشلا ةيصخش وه هتايح ىرجم تريغو « ةفطاعلا

 زيربت سمشب فورعملا داد كلم نب يلع نب دمحم خيشلا ناك

 نآ فداصو ,ه16۲ ماع هينوق ىلإ لصو هنإ بولقلا لهآ نم

 ؛امرکمو الجبم «ءاملعلا نم بکوم یف ریسی ناک نیدلا لالج خیشلا

 خیشلا هلأسف هملع نم نودیفتسیو « هنوتفتسی «ملعلا لهآ هب فتلی

 ام :ماركإو لالجإ لكب عتمتي «بيهملا وجلا اذه يف هآر ام دنع زيربت
 .؟ مولعلاو تايضايرلا نم دوصقملا

 . عرشلا بادآ یلع عالطالا : نیدلا لالج لاق

 «مولعلا یا لوصولا لب ۰ ال : ةقثو ءودهب نیدلا شمش لاق

 يئانسلا مدآ نیا دجملا وبأ)يئانس ميكحلا وهو ميكح رعاش تيب دشنأو

 : هانعم (ه۵ ۲۵ ت) روهشلا يفوصلا رعاشلا

 . "هنم ریخ لهاف «كسفن نم كدرجي مل اذإ ملعلا نإ

 عقوتي نكي ملو «باوجلا اذه ىلع نيدلا لالج خيشلا ريحت

 خيشلا باوج راثأو ءمجه ام یلع مجهيس هنأو درلا اذهب يتأيس هنأ

 هنهذ نم خلس زيربت خيشلا نأكو «ةريثك ةلئسأ هسفن يف زيربت سمش

 یلختف اهفرعی ال جو ات میری لک

 نع اشحب هفلخ راسو «ءاملعلل لالجإو ماركإ نم عتمتي ام لك نم

 ٠ ىقيقحلا ملعلا

 ؛زیربت نيدلا سمش خيشلا ةيبرت يف
 ءديدحلا هذاتسأ ةبحص يف اموي نيعبرأ نيدلا لالج ىضق



 سس سس یمورلا نیدلا لالج

 قئاقحلا نم ( لی دج ملاع هل فشکناو «ةدیدج حورب ًالتماو

 : هانعم هل رعش يف ةديدجلا ةلاحلا هذه ىلإ راشأ دقو «قاوذألاو

 . ةقيقحلا قيرط ينارأ يزيربتلا سمشلا نإ'
 . ينيقيو يناميإ يف هل نيدأ ينإو
 فرع هنأل ؛ريغص ذيملتك ةدملا هذه نیدلا لالج ىضق دقو

 .ديدجلا ملعلا اذه مامأ ائيش لدعت ال اهلمحي ناك يتلا مولعلا رئاس نأ

 الماك ًاعوضخ ديدجلا هخیشل نیدلا لالج عضخو

 مهيلع كلذ ربكف «هذیمالت نع لغاشتو ؛ایلک افارصنا هیلا فرصناو

 اندهاش «خیشلا ةمدخ یفانرامعآ انفرص دقل :اولاقو «اوراثو

 هعطقو لوهجم بيرغ لجر ءاجو « قافآلا يف هرکذ راط انبو « هتامارك

 . انع

 نع عطقناو ؛سوردلا ءاقلإ نع نيدلا لالج فقوتو
 فينع لعف در مهسوفن يف أشنو «مهيلع كلذ قشف «هيبحو هذيمالت

 ءهيف تاهبشلاو كوكشلا ريثت ءايشأ هنع اوعاشأو «هخيش دض

 جرخف «ةنتفلاو رشلا نيدلا سمش فاخف ٠ .وجلا مهل ولخيل اوربدتو

 . رهشأ ةعبرأو اماع اهب ماقأ نأ دعب ه557 ماع لاوش يف " هينوق نم

 : هفارف ىلع دجولاو نزحلا ةبلغو نيدلا سمش ةبيغ

 ىدأو ؛ نيدلا لالج بلق يف قوشلا جعاول نيبلا اذه راثأ

 لثم يف رمتساو ءهنزح دتشاو ءايلك هلازعنا ىلإ قارفلا ىلع دجولا

 لالج سفن تباطف قشمد نم ةعجشم ةلاسر تءاج نأ ىلإ لاحلا اذه

 يدبي لئاسر هخيش ىلإ بتكو «هتدافإ ىلإ داعف «هلاب ًأدهو «نيدلا

 : اهادحإ يف لوقي «هدجوو همارغو هبح اهيف



 ١ه1 يمو لا نیدلا لالج

 لاعت داؤفلا يف رونلا اهيأ

 لامعت دارملاو دجولا ةياغ

 كنم تقبس يذلا قباسلا اهیآ
 لات دادوسلا ءقودصم

 دارمو داشک يهز « يئايب نوج

 لاصت داك يهز « يئاين نوج

 تاو تند ذإ[ نوهتتلاك كنا

 لابيفت داهتعللا ىلع ايونقاي

 وفعلا هنم بلطب ةلاسرو هخیش یل)ایاده نیدلا لالج لسرأو
 . هینوق یلا دوعی نآو هاذآ نمع

 نم ةنتفلا تراث نکل "هینوق یلا نیدلا سمش خیشلا داع
 دالوآ ضعب ةنتفلا هذه ی كرتشاو «ةيناث نیدلا سمش باغف . دیدج

 . نیدلا لالج خیشلا

 جرخف «یرخآ ةرم نيدلا لالج سفن يف نوجشلا تراثو
 قشمد لهأ بولق لعشأو ‹ قشمد ىلإ لصوو .« هخيش نع ثحبي

 :لاقو «هسفن تنکس ارثآ الو انیع سمشلن رپ مل الو ءامارغو ابح

 ناک ناو «ةرذ اناف اسمش ناک هئا «نیدلا سمش نیبو ينيب قرف ال
 رحبلا نم ةرطقلا ةايحو سمشلا نم ةرذلا رونو «ةرطق انأف ارحب وه

 «هتفطاعو هقوذ يف هقفاوی نم الا سلاجب ال ناکف « هينوق ىلإ عجرو

 فو «نیدلا ماسح خیشلاو «قاقدلا نیدلا حالص خیشلا مهنم ناک

 يذلا رعشلا وهو « يونثملا همضي قيقد رعشب هتحيرق تلاس ةرتفلا هذه

 . هريثأتب دولخلا لان



 مومو اوب ليرات تا تهرتترات ىمورلا ریدلا لالج

 ۵ : هتافو

 ناک «عوبسآ ةدم شارفلا نیهر لظو «نیدلا لالج ضرم

 بلطت ةعئاج ضرالا نا : لوقیف «ءافشلا هل نوعدیو «هنوروزپ سانلا

 . ءالبلا مکنع عفریو « بیرق نع اهلانتسو «ةمسد ةمقل

 لاقو بیبخا ءاقل یلا اهیف نی دئاصق نیدلا لالج دشنآو

 باج اوتر اذإ كرضي ام : ءافشلاب هل اعد نيح نيدلاردص هقيدصل

 , توملا باط ًاولحو انمؤم تنك نإ" :لاقو ؟"”بيبحلاو بيبحلا نيب

 . ه 1۷۲ ةرخالا یدامج/0 يف هحور تضافو

 : ةيصخشلا هايازم

 اذلو «دبعتلا ریثک .ةدهاجلاو ةضايرلا دیدش نیدلا لالج ناک

 هستالص تناکو .ههجو نول ریغتو ةلبقلا یلا هجوت ةالصلا تناح

 . ةالصلا ءانثأ هينيع نم عومدلا ليست للماك و وصخ ةواصا

 كولملا اياده نم هيلإ يتأي ام لك مسقي ءاعونق ًادهاز ناكو

 هل علخ ءيش هدنع سيلو لئاس هءاج اذإ ءاخس اذ ناكو «ءارمألاو

 بسک یلع اصیرح ناکو ؛لامتحالاو ربصلا میظع ناكوب نعرف
 ًادهاز ناکو «لغش ريغ نم هیتأی يذلا قزرلاو ةلاطبلا هرکی :؛لالحلا

 . سانلا نع ًابجححم «نیطالسلاو ءارمألا ءاقل ی

 | : هتفطاع

 : يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 ؛حورلا بهتلم ؛اینادجو ؛ةفطاعلا يوق نیدلا لالج ناک

 تنجع دق «ةميظع بهاومو :ریبک دادعتسا بحاص «بلقلا عولو
 ةرهاظلا مولعلا يف كامهنالا ةرارشلا هذه یطغ دقو « باب هتنیط



 هک يمورلا نیدلا لالج
 وهو - يزيربتلا نیدلا سمش ءاجو «تایلقعلاب دئازلا لاغتشالاو
 ةعيبطلا راثأو «ةنماكلا ةرارشلا هذه ببلأف نادجوو بح ةلعش
 نیدلا لالج اذاف «ةيبرتلاو ةفاقثلاو «ةداعلاو ةئيبلا ماكر يف ةرومطملا

 ةساسح سفنو «ةحوتفم ةريصب نيعو «ةلعشم ةرمجمو «بهتلم دوع
 0 ظ . ةقاوت
 .: هتافلؤم

 لالج خيشلا اهبتك يتلا لئاسرلل ةعومجم“ :هيف ام هيف ١-

 راشآ دقو «باتکلا اذه دقف دقو . هناورب نیدلا نیعم خیشلا یلا نیدلا
 دنبلا يف عبط يذلا هناويد صخلم يف ءاج امك هل نيمجرتملا ضعب هيلإ
 . روطسلا نم فالآ ةثالث ىلع لمتشت ةعومجملا هذه نأ ه704١ ماع

 ۵ ۰ : هناوید - ۲

 نم دئاصقو تاعطقم هیف و «افلآ نیسمخب تایبألا ددع ردقی
 . حدلا نم ءيش هیف سیلو «لزغلا عون

 دقو «تیب فلأ نیسمخ نم رثکآ یلع ناویدلا اذه لمتشیو

 يف نيثحابلا ضعب عقوو «زيربت سمش مسا ةديصق لك عطقم يف درو

 دروو ؛شحاف مهوو ربكأ أطخ وهو ءزيربت سمش ناويد هنأب مهولا
 يمورلا نيدلا لالج خيشلا نأ بتكلا نم هريغو نيفراعلا ضاير يف
 ىلإ أطخ ناويدلا اذه بسنو «زیربت خیشلا مساب ناویدلا اذه فلآ
 . زیربت خیشلا

 هبح ةفطاعو هسفن لاوحأب ناويدلا اذه يف هلك همالك قلعتی

 ام ريوصتب هلاح فصو يف همالك زاتماو «هخيش قارف ىلع هدجوو
 . ةبو قوش نم هجلاعي



 ۱۰ 00 ۱ یمورلا نیدلا لالج
 ا اوگ اس ا ميم سس ۵

 ٠ ركذ دلخ يذلا باتكلا وهو يوشلا وه ثلاشلا باتكلا

 رئاس الوبقو ةرهش باتكلا اذه قافو «يمورلا نیدلا لالج خیشلا

 باتکلا اذه يف تايبألا ددع غلبيو «ناريإ يف تردص يتلا تافلؤملا

 . اتيب 755157 نونظلا فشك يف ءاج امك
 نم ريبك ددبع ىرخأ تاغل ىلإ هلقنو باتكلا حرش دقو

 .' يمور نیدلا لالج خیشلاب نیبجعلا

 ريشأت نع يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقي

 0 0 . :يونثلا
  ةوالحو «ریبعتلا فطلو «رعشلا ةقر رعاشلا مدختسا

 هتفسلف ةيدأتل بدألا ةهاكفو ؛يفاوقلاو «نزولا اقیسومو «سرحبا

 يتلا ةعيفرلا یدابلاو «:ةضماغلا ةفيطللا يناعملاو ةقيمعلا ةقيقدلا

 « سوفنلا يف عقوأ همالك ناكف «هرطاخ يف شيجتو «هركف لغشت
 الغلغتو اذوفن رثکأو ءالوانت رسیاو امهق لهسأو «بولقلا ق یلحاو

 مدآ نب دجا وبآ) يئانسلا ميكحلا لعف كلذكو «بادآلاو عمتجملا يف

 "ةقيدحلا يف (ه 1۲۵ یفوتلا) ریهشلا يفوصلا رعاشلا يئانسلا

 ناباتكلا ناذه ناكف «"ريطلا قطنم" يف (ه571/)راطعلا نيدلا ديرفو

 يمالسالا بدالا لب ؛يسرافلا بدالا يف نالوبقلا نارئاسلا

 . "هل ًالاثمو ةودقو  يونثملا فيلأت ىلإ نيدلا لالجل نيزفاح

 : همالك نم جذامن

 ناكو « لقعلا ةبلغ رصع نیدلا لالج خیشلا رصع ناک

 . .ينامعنلا يلبش ةمالعلل ,ةيدر الاب يمورلا نیدلا لالج ةريس -



 ۱9۸ ( ىمورلا ريدلا لاللج

 نوفقثلا ناکو .ةرهاظلا اولا یلع تایلقعلاو ةفسلفلا دامتعا
 یا ےک لای و کا سارا رع لام کوک
 ررقو «ةركفلا هذه ىلإ ةاعدلا ربكأ مهريس راس نمو ةلزتعملا ناكو

 : هلوقب ةركفلا هذه نيدلا لالج خيشلا

 ةبسنك «ةرهاظلا ساوحلا هذه ءارو ةينطاب ساوح كانه"

 نإ :لوقيو «كوبسملاربتلاو صلاخلا بهذلا ىلإ فزخلاو «بارتلا
 مامأ حابشالاو «سوفنلا نم اهتوقو اهءاذغ دمتست ةرهاظلا ساوحلا

 «حاورالاو سوفنلا نم اهتوقو اهءاذغ دمتست اهنإف «ةينطابلا ساوحلا
  ةرخآلا توقو «ماسجألا هيلع ترطف يذلا مالظلا ىلوألا توق نإو

 . بولقلاو حاورألا هيلع ترطف يذلا رونلا  ةنطابلا ساوحلا

 الو ءراصبألاب ىري ال هنأ ءيش يفنل يفكي الأ :لوقيو
 ی یو هالا ارو واك اننا و طانلا نر نارا ةلوخن
 ۵ . ءاودلا يف ةدئافلاك

 ناكل ةينيدلا قئاقحلا ةفرعم يف ایفاک لقعلا ناک ول :لوقيو

 يف صاوغلاو «نيفراعلا ربكأ  نيملكتملا ميعز  يزارلا نيدلا رخف
 ةقيقح ةفرعم يف هقوفتف «كلذك سيل رمألا نكلو «نيدلا قامعأ

 . نيقيلاو ناميإلاب هعبشت نم ناك نيدلا

 : ينامسجلا لقعلاو ينامي لا لقعلا
 لقعلا : نيمسق ىلإ لقعلا نيدلا لالج خيشلا مسقيو

 ‹ساربن وه يناميإلا لقعلا :لوقيف :ينامسحا لقعلاو «يناهالا
 دودحا يئزجلا لقعلا اذه دشرم وهو «ينامسحا لقعلا لیلدو

 يف همدخيو هتاجاح يضقي «مسجلا دشري وهف ينامسجلا امآ «هدئاقو



 اهوا يمورلا ریدلا لالج ظ

 ۱ 0 . ةيداملا هضارغأ

 يلاعم نع طبثيو مالا نيزي ينال ا لقعلا نا لوقيو ظ
 لحي يناميإلا لقعلا ناو ءرمألا هل لوهيو رقفلا هبحاص دعيو رومألا

 هل حتفيو ؛تامزألاو لكاشملا يف هدجنيو «ينامسجلا لقعلا دقع

 . لافقالا

 : سفنلا ةيكزتب الا ققحتت ال ةيقيقحلا ةفرعلا

 اذاف «سفنلا ةيكزتب الإ ىتأنت ال ةحيحصلا ةفرعملا نإ"لاقو

 ةمكحلا هيف تلج افصو ةموسرلا مولعلا شوقن نع بلقلا حول درجت

 هناسل ىلع ترجو «ةحيحصلا ءايبنألا مولع هيلع تدروو «ةيناميإلا

 . ةمكحلا عيباني

 «كسفن دهاشت یتح « كتافص نم كسفن درج :لاقو

 ملعمو باتك ريغ نمو ءايبنألا مولع كبلق يف ىرت كنإ ءاهتقيقحو

 ةذفان تحتفت اذو «راونالا اهیف تلجت تفص املک ةأرلا ناف . دیعمو

 . باجح ريغ نمو ةطساو ریغ نم يبلالا رونلا اهنم لخد « كسفن

 ظ 0 : ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لاقتنا توملا

 ؟لجالا نم رارفلا اذه اذالو ؟تولا نم قافشالا اذه اذال"

 دوجو ىلإ مدع نمو ؛ةلحرم ىلإ ةلحرم نم لاقتنا يف لزت مل كنإ

 یتح اسابل سبلتو اسابل ملخت لزت ملو «مدع ىلإ دوجو نم مئ
 ةلاحب تشبشت اذإف « يناسنإلا بلاقلا ىلإ ةعيرألا رصانعلا نم تلصو

 تیبأو «اهیف یقبت نآیلع تررصأو «ذجاونلاب اهیلع تضضعو

 ىلإ لصت ملو « كتيادب ىلع تيقب «ىرخأ ةلاح ىلإ اهنم لاقتنالا



 ءاقبلا لنت مل كنإ «ةيناحورلاو ةيملعلا تالامكلا ةمقو ةيناسنإلا جوأ ٠

 وه يذلا ديدجلا ءانفلا نم اذه ای رفت اذاملف «ءانفلا قیرط نع الا
 ؛اهب قصتلتو ةايا هذهب تبشتت اذالو ؛ دیزلا دیدحا ءاقبلل ةمدقم

 5 نزح الو ايف كوع الو ءابل لاوز ال ةايح فلخت اهنأ عم

 ۱ : لوقیو
 هذه ناسنالا قراف اذاف «ةايحلا هذه يف توملا نأ تبرج“

 ۵ . "اهيف توم ال يتلا ةدلاخلا ةايحلا لان ةايحلا

 : ءالهجلا توم ربغ نيفراعلا توم
0 1 

 مهتوم ساقی ال نوفراعلاف «تومو توم نیب اقرف كانه نإ"
 نونزحي الو نوعجوتي ال نيفراعلا نإ «ةماعلاو ءالهجلا توم ىلع

 نإ ؛نيحرف نيرورسم توملا نولبقتسيو «ةينافلا ايندلا هذه مهتقرافمل
 حيرلا تناك دقل «ةاجنو زوف ةلاسرو «ةايح ةحفن مهقح يف توملا

 ةحفنو «نيرفاكلا ىلع اميحجو ةحفل دوه ةمأ ىلع هللا اهلسرأ ىتلا

 نامرحو «ءالیو مومس رافکلل تولا كلذک .نینمولا یلع امیعنو

 ۲ رثوکو 0 ءاوهو :؛ليلع ميسن نينمؤمللو ءءاقشو

 نیم کل مال ی نا نإ امو میعن

 لره نيلاضلا َنيِبّدَكُملا نع ناك نإ امأو نیما ؛ باحصأ

 ا ةيبلصتو «میمح نم

 (يودنلا خیشلل ةوعدلاو رکفلا لاجر نم ةذوخأم تايبألا ةمجرت) ۸۸-۹ : ةعقاولا



 ET هباتك ف نیدلا لالج خيشلا مالك ريثأت

 يف «ديزم ناعذإو ,ديدج ناميإ ردصم ميظعلا يونثملا ناك" ۱

  لوقعلا هتساردب نئمطتو «ةجرحا رودصلا هتءارقب حرشنت ءرصع لك

 :مهئادل ءافشو مهتالضعمل الح ءارقلا نمريثك هيف دجيو ‹ةبرطضملا

 حلطصم نم دبال ناك اذإو «دیدج ملع سسؤم ةيحانلا هذه نم وهو

 ةمئأ نم دهتجم مامإ كلذ يف وهو «ةديدج ةفسلف سسؤم وهف ةفسلفلا

 لا یحوتسیپ الو سلال اونا ال یی الو لقب او .مالکلا
 . ةميلسلا هترکف

 فيرط بولسأب اهتالضعمو ةيمالكلا ثحابملا يف ثحب هنإ

 هغيسيو «بلقلا هلبقی ؛ اليمج اضرع اهلئاسم تامهم ضرعو « عیدب

 ةقيقحو «يهدب ءیش اهنآ یراقلاو مماسلا دقتعیو « میلسلا قوذلا

 الو اهیف فافج الو «ضومغ الو اهيف دقعت ال ةمولعملا قئاقحلا نم
 ءامسلا يف دعصت افأك ةفسلفلا هيف بعتت يتلا لئاسملاف ءسوبع

 - صرحي ال وهو :لالزلا ءاملاك هرعش يف يءارتت ءاوبلا ىلع ضبقتو

 ةليوظلا لئالدلاب هبطاخم زجعی نآ یلع . نیملکتلا و ةفسالفلاك

 یخ ی ارم «ةقسللا ةقوصرلا تامدقلاو .ةضيرعلا

 0 هرطاوخ نع ربعي هنأكو ققحم ءيش هنأك هبلق اهلبقي نأ

 لوألا دلجملا « يودنلا خیشلل یالس لا ف ةوعدلاو ركفلا لاجر” عجار 5 لا ۱





 ' ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلا
) ۵۷۲۵-۲۲۱ ( 

 تاماقلا بحاص نیدلا ماظن ریبکلا ملاعلا مامالا خیشلا

 دنهلاب نیروهشلا ءابلوألا دحآ ةليلما ةقرشلا تامارکلاو ةيلاعلا

 قیرط يف كيلستلاو «ىلاعت هللا ىلإ قلخلا ةوعد يف ةسايرلا هيلإ تهتنا
 ةرهاظلا مولعلا نم علضتلا عم ایندلا نع عاطقنالاو «ةدابعلا

 «ةينيسا ةرسالا یلا يمتني نانك «ةرخافلا لئاضفلا يف رحبتلاو

 ۱ . دنهلا' ىلإ یراخب نم هدادجآ لقتناو

 فوتو به ۲۳۲ ةنس یف دنبلا (شیداربارتآ) نویادب يف دلو

 ةياغ يف ةحلاص ةديس تناكو «همأ رجح يف ىبرتف «هنس رغص يف هدلاو

 ةيبرعلا لوصألاو هقفلا أرقو ؛ملعلاب لغتشاو «ىوقتلاو دهزلا نم

 يف وهو «يبلد ىلإ رفاس مث ؛يلوصألا نيدلا ءالع خيشلا ىلع

 مهنم ءاهتذتاسأ ىلع ةيسردلا بتكلا أرقف «هرمع نم ةرشع ةسداسلا

 نم ةماقم نيعبرأ هنع ظفخو «يمزراوخلا نيدلا سمش خيشلا

 دمحم نب نسح ةمالعلل "راونألا قراشم" أرق مث «يريرحلل تاماقملا

 نیدلا لامگهب فورعلا يلكيرالا دمحآ نب دمح خيشلا ىلع يناغصلا

 ريس داوفلا دئاوف ؛ءايلوألا ريس «مالعألا نم دنهلا خيرات يف نمب مالعإلا - '

 .يودنلا ینسحلا یلع نسحلا شا خيشلل ةيدرألاب ‹ تميزعو توعد خيرات : نیفراعلا



 امک «يناغصلا دمحم نب نسح ةمالعلا ذیملت وهو (AA) دهازلا

 ناهرب ةمالعلا خیشلا ةيادهلا بحاص یلع ةدحاو ةطساوب ذملتت

 « راونألا قراشم نیدلا ماظن خيشلا هيلع أرقف «ينانيغرملا نيدلا

 ةسارد يف انمز فرص دق ناك هابص يفو «ثيدحلا يف ةزاجإلا ذخأو

 مث ءاهلك يريرحلل تاماقملا ظفح كلذلو ءةيبرعلا ةغللا

 "نهدويأ" ىلإ رفاس مث «تاماقملا نع ةرافك "راونألا قراشم"ظفح

 نآرقلا ؛ ينهدويألا دوعسم نيدلا ديرف ريبكلا خيشلا نع ذخأو

 روکش يبآ خیشلل « دیهمتلا باتکو «فراعلا فراوعو . میرکلا
 انس ف خیشلا هزاجاو قدم هبحصو مسا « يلاسلا

 . ه4

 ۱ : ينهدويالا دوعسم نیدلا دیرف هخیش

 دیزف مامالا بیعش نب نامیلس نب دوعسمریبکلا خیشلا وه ۵

 ضرأ ىلإ بیعش هدج مدق «روهشلا يلولا ينهدويألا يتشحبا نیدلا

 0 دلوو «ناتللا لامعآ نم لاوتهکب ءاضقلا يلوو ءرتتلا ةنتف يف دنہلا

 «هايص يف ناتللا یلا رفاسو ۰1٩ ةنس يف اهب نيدلا ديرف خيشلا
 جاهنم خيشلا ىلع أرقو ءهرصع ةذتاسأ ىلع ملعلاب لغتشاو ٠

 دحأ «يشوألا رايتخي نيدلا بطق خيشل ثلا اهب كردأو «يذمرتلا نیدلا 7

 :يملد ی هعم ءاجف « يزجسلا نيدلا نيعم خيشلا يدشرتسم رابك 0

 ۵ .ةقرطلا هنع ذخأو ةدم همزالو

 .مولعلا ليمكت ىلع ًالوأهنح نيدلا بطق خيشلا نإ ليقو

 مث «ملعلا ذخأو ءتاونس سمخ اهي ثبلو ؛"راهدنق" ىلإ لحرف "
 E يا



 نيدلا ءاهب خيشلاو «يومحلا نيدلا دعس خيشلاو « يزرخابلا نيدلا

 . خياشملا نم رخآ اقلخو ءيناتلملا ايركز

 رفاس مث «نيدلا بطق خيشلا بحصو « 'يبلد" ىلإ ءاج مث
 ةضايرلاب لغتشاو «ةنس رشع ينئا اهب ماقآو « "”يسناه" ةنيدم ىلإ

 «تامارکلاو قراوضا هنم ترهظف «ةيوقلا ةهدهاملاو ةدیدشلا

 ؛عضولا كلذ كلرتف « ساللا هیلع رطاقتو «ةبيجعلا تافرصتلاو

 هیلع محدزاو هلاح عفترا ال مث ءانامز اهب ثبلو .لاوتهک یلا بهذو

 دشریو نیدیرلا یبری ؛اهب نطوتف ۰ نهدویآ ی اهنم رجاه « سانلا
 ۱ ظ . نيكلاسلا

 .ةبيجع تافرصت بحاص یلاعت هلا ءایلوأ رباکا نم ناک
 نيدلا ماظن دهاجلا مامالا مهنم ام «ريثك قلخ هنع ذخأ ءىوق بذجو

 خيشلاو «يريلكلا رباص ىلع نيدلا ءالع خيشلاو « ينويادبلا دمحم

 ..يولهدلا م خيشلاب ,يوسنابلا بيطخلا نيدلا لامج

 : همالك نم جذومن

 ووو « هيدي عفري نأ دبعلا نم يحتسي ىلاغت هللا نإ

 ..يش هردکی الو ءيش لك هل وفصي يفوصلا نإ " e ”نيتبئاخ

 3 سس هو دوجولاب يضر نم يفوصلا :لاقو
 انبأ ىلإ اوتضتلت .ال نأ مكيلعف رابكلا ة ةجرد اوغلبت نأ متدرأول :لاقو

 ۱ . "سابلاو لكألاب لغتشي نم سانلا لذرآ < :لاقو كولملا

 +02 07 .ةئس نوعستو سمخ هلو ءه 775 ىفوت

 ماقأو < "سهند ىلإ نيدلا ماظن خيشلا لقتنا هخيش رمأب
  رکذلاو ؛مايقلاو : مایصلا يف ةدهاجملاب اهب لغتشاو « روب ثايغ ب



 ىلاعت هللا هلحأو «هخیش ةبضو یلعمیرکل نآرقلا فحو » «رکفلاو

 نم هباحصأب مث ءهدهع يف هب یدهو «هقوف مار ال الح ةيالولا نم
 نم ةيحان ىرت الف ؛جلاع لمر ىصحأ نم الإ مهيصحي ال اقلخ هدعب
 ىرجو «هتقيرط اهيف تمن دقو الإ ءدنبلا دالب نم نيملسملا يحاون
 . نؤكربتي هبو «نومتني هيلإ «هركذ اهلهأ ةنسلأ ىلع

 «ةيبرتلاو «ةدابعلا ىلع افكاع ًادهاز نيدلا ماظن خيشلا شاع
 ىلع مهحاحلإ عم ءارمألاو «نيطالسلاو كولملا ءاقل نع دعتبي ناكو

 هاش دمحم نيدلا ءالع ناطلسلا رصآ ةرمو «هيلإ مهقوت ةدشو كلذ

 ا ا  لاقف « هراذتعا مغر هئاقل ىلع يجلخلا

 .رخآ باب نم جرخأو « تاپ نم ناطلسلا

 يف ةينجلا رامثألا" هباتك يف يكملا يراقلا ناطلس نب يلع هركذو

 ءاعد يف ىهتنملا هيلإو ءًالاحو ًاملع هيقف خيش هنإ "لاقو "ةيفنحلا ءامسأ

 قئالع نع عاطقنالاو ةدابعلا قيرط كيلستو ؛ىلاعت هللا ىلإ قلخلا
 لئاضفلا يف زحبتلاو «ةرهاظلا مولعلا نم علضتلا عم اذه ءايندلا
 نم رثكأ هناسلو هدي ىلع ترهظ ىتلا قراوخلاو هتافشاكمو «ةرخافلا

 . یهتنا "ناسلو ملقب اهئاصحإ يف عمطي نأ

 هباتك يف سوماقلا بحاص يدابآزوريفلا نیدلا دجم هرکذو

 يف يماجلا نمحرلا دبع هركذو "ةيفنحلا فارشأ يف ةيفخلا فاطلألا"

 ءاملعلا نمريثك فنصو ۰ "سدقلا تارضحو سنألا تاحفن" هباتك
 هبال :ءايلوالا نيس اهئشحلا ةلقتسم ابتک هرابخآ ىف

 ۱ و ا



 ۱1۷ ءايلوأ ريدلا ماظن خيشلا

 'ةنس نونامثو عست هلو « هال” يف هللا همحر فوتو

 يف يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ ةمالعلا خيشلا لوقيو

 : نيدلا ماظن خيشلل ةيفاو ةمجرت يف ”تميزعو توعد خيرات" هباتك

 ىلإ يتششلا نيدلا نيعم خيشلا دهع ذنم خياشملا كلسم ناك"

 رئاس كسمتو «يناطلسلا طالبلا نع داعتبالا نيدلا ماظن خيشلا

 ءالؤه تذقنأ يتلا يه ةسايسلا هذه تناكو «ةسايسلا هذهب خیاشلا

 تاروشلا رثون ملو .مکاو « هسایسلا تابلقت نم خیاشلا

 ناکو «مهماظنو مهتیبرت زکارم یلع ةيسايسلا تالوحتلاو

 تاعزنلا مغر «ةصاخلاو ةماعلا ىدل ًالوبقم .مهفافعو مهصالخ |

 كلذ يقو « قخا ةملک مبلوق مغرو «ةفلتخلا ةيسايسلا تاکرحاو

  اهریأتو .اهتوعد راشتناو «اهماودو ةلسلسلا هذه ءاقب رس نمکی

 ءاهباحصأ ىلع ماكحلاو ةماعلا سوفن تلبقأو «سوفنلا ىلع

 . مهريدقتو مهمارتحاو

 نيدلا ماظن خيشلا دهع يف مكحلا يسرك ىلع سلج دقو

 «رهقو ؛ةسایسو « شطب باحصأ مهيف ناكو «كولم ةسمخ

 نیدلا ماظن خیشلا نکلو «ةبالصو ةوقب دالبلا اومکحو «هاركإو

 يف دقعنا يذلا ءانغلا ةلأسم لوح ةرظانم سلجم هروضح ءانثتساب

 . طالبلا رضحي مل « طالبلا

 ال اوناكو «ثادحألاب ةلص ىلع اوناك خياشملا ءالؤه نأ الإ

 نع نيلوئسملا هيجوتو «ركنملا راكنإو «قحلا ةملك لوق يف نوددرتي

 ةسحلا يحلا دبع فيرشلا ةمالعلل مالعألا نم دنهلا خيرات يف نمب مالعإلا - '

 . ۱۳۲۶ ص ۲



 ناكو ءرشلا عضاومب مههيبنتو و «ريدخلا قرط ىلإ مكحلاو ةرادإل ۱
 ."نيملسملاو مالسإلا مه مهلغشي

 : اهنم هروفنو هيلع ايندلا لابقا
 ناك و ةدهاجا يف هتايح نيدلا ماظن خيشلا ىضق

 دقو «ةيافكلا هيف ام الإ روحسلاو راطفإلا يف لوانتي الو ءموصلا مئاد
 عزوي ناكف ءهتايح جهنم نمريغي مل هنكل ءايندلا لئاسو هيلع تلاهنا
 ملو «هنم ءيش یقیی نأب یضری الو ءايادہلا نم هيلإ يتأي ام لك
 . اراد ىنب الو « ضرأ ةعطق كلم

 طسبت سانلا ةماعل ءادغلا ةدئام تناك نكل «موصلا مئاد ناك

 نم تانم اهلوانتيو «ةمعطألا دوجأ اهيلع عضوتو «مامتهاب موي لك
 ىلإ اهوذخأي نأ ءاهيلإ ةجاح يف اوناك اذإ مهل حمسي ناكو « سانلا

 عم ءارمألاو فارشألا ةدئاملا هذه روضح ىلع صرحي ناكو ؛ مهتویب

 . اهروضح ىلع نورخاقیو «اهیف ةْْل نودجیو «سانلا ةماع

 يدوألا ییحی نسب دومح نیدلا ریصن هجاوخ خیشلا لوقی
 فاس وهو ؛نیدلا ماظن خیشلا دشرتسم يلهد غارج ب فورعلا ۱

 ىلإ يتأت تناك يتلا ايادبلاو اياطعلا نإ": ءهرصع يف خياشملا رابك -
 نكي مل نكلو ءاهنم موي ولخي ال «ليسلاك تناك نيدلا ماظن خيشلا

 ا ااا e PPE و ۳
 3 رثكأ خيشلا نم لاني ءةيدهب خيشلا ىلإ يتأي نم ٠

 1 : يهلإلا بحلاو لقعلاو ملعلا

 بحلاو لقعلاو ملعلا تاغصل ًاعماج نيدلا ماظن خيشلا ناك 1
 ءركش جنك نيدلا ديرف هجاوخ خيشلا هخيش هيلإ راشأ دقو «يبلإلا .



 : ةيبرتلاو حالصإلاو ةوعدلل ةزاجإلا هحنم ىدل
 اعماج ناك نمو «بحلاو لقعلاو ملعلا ةورث كبهو هللا نإ

 ."ةيدأت ريخ خياشملا تامدخ ةيدأتل لهأ وه تافصلا هذه نيب

 : تاذلا يفنو بلقلا قرحن

 يف كلذ يعاري ناكف «ةبلاغلا خيشلا ةعيبط صالخإلا ناك

 تاذلم بحو «تاذلا بح مهسوفن نم حرخب نأ هيديرمو هعابتأ

 ال نم :لاق ؟داشرإلاو ةفالخلا.لهأ وه نم اموي لئس دقو «ةايحلا

 ا خيش هنأ ؛ ؛ هلابب رطخ

 ؛ ءایلوالاو ءايبنألا مولع
 ةيناثلاو سا روط :یلوألا ,بتارم ثالث كانه :لاق

 ٠ ناسنإلارعشي سحلا روط يف «سدقلا روط ةشلاثلاو « لقعلا روط
 وهف لقعلا روط امآ «ةماشلاب ردی امو «تایورشلاو تاموعطلاب

 ىلإ ناسنإلا لصو اذإ نكلو «يبهولاو يبسكلا «نیلاع نم نوکتی
 ."ةيهيدب لقعلاب n روط

 امأ «سدقلا ملع نم سيل اضيأ تايهيدبلا ملع نإ
 ."ةيهيدبلا يه ءايلوألاو ءايبنألا مولع امنإو وا

 يهامو ١ ٩ سدنقلا ملع باب هيلع حتفي نم :لاق مث

 وأ يهيدبلا ملعلاب كرديو «لقعلا ملاع يف نوكي يذلا نإ « هتامالع

 نأ عيطتسي ال ؛هب ةحرف هل لصحتو اهءوض يف لئاسملا لحيو « يبسكلا

 . سدقلا ملاع كردي

 : اهحدمي وأ ايئدلا مذي نم
 ليل ءاهيف ركفيو ايندلا بحي نم « عاونأ ةثالث كانه نإ : لاق



 اهمذيو اهرقحتسيو ءايندلا نم رفني نم رخآو «نوريثك مهو ءراهن

 نورفني الو ءايندلا نوبحي ال نيذلا مه :ثلاثلا رصنعلاو ءاهيداعيو

 نم لضفأ وه مسقلا اذهو «اباجا الو ًابلس اهنوركذي الو ءاهنم
 مذي أدبو ةيرصبلا ةعبارلا ىلإ ءاج الجر نأ ةياكح ركذ مث «نیمسقلا

 سلجملا اذه نم جرخأ :ةيرصبلا ةعبارلا هل تلاقف ؛ ًاديدش امذ ءايندلا

 . اهركذ ددرتو ءاهركذت كلذلو ءايندلا بحت كارأ ينإف

 ظ : نآرقلا ةوالتل قرط ثالث

 ولتي نأ ىلوألا ؛ میرکلا نآرقلا ةوالتل ةثالث قرط كانه :لاق

 ىلع هلالجو هللا ةمظع طلسي نأ ةيناثلاو «يناعملا يف ركفيو نآرقلا

 0 . هب قلعتیو هللا ركذب ًالوغشم بلقلا حبصي نأ ةثلاثلاو «بلقلا

 قيلي ال هنأ رعشي نأ هيلع نآرقلا ولتي يذلا نإ" : لوقي ناكو ظ

 . ةوالتلل هقفو نأ هللا نم ةريبك ةنم هذه نأو «ىربكلا ةمعنلا هذهب

 ۵ | : ملعلا لضف

 «ةيكزتلاو ةييرتلاب هلاغتشا مغر نیدلا ماظن خيشلا ناك

 لیصحم یلع دک وی ناکو « ملعلاب لاغتشالا مئاد :سفنلا ةدهاجو

 نیذلا خیاشملل امزال كلذ یریو «ءاملعلا تافصب يلحتلاو « ملعلا

 هخیش هفصو كلذلو سوفنلا حالصاو ؛كولسلا قیرط نوراتخي

 ملعلا ةورث هلا كبهو دقل : هلوقب ينهدويْألا نیدلا دیرف خیشلا

 يلوتل لهأ وه تافصلا هذهب یلحتی نم لکو «قشعلاو لقعلاو

 ماق هملع ءوض يفو « مابقریخ اهب موقيو « قلخلا ةيبرت ةيلوئسم
 «هیفوصلا ىلإ تبرست يتلا ديلاقتلاو تاداعلا نم ريثك حالصإب

 دقو ؛ةعيرشلا عم ضراعتت يهو ةيفوصلا مهرئاعش نم تراصو



 داقتعا اهنم ناك «ةعيرشلا مكح اوفرعي مل نيذلا خياشلا نم اهوثرد
 نم لضفأ ءايلوألا نأو «ةوبنلا نم لضفأ ةيالولا نأ ةيفوصلا ضعب

 امع عاطقنالاو «هللا قحب لاغتشالا نع ةرابع ةيالولا نأل «ءايبنألا

 «سانلاب طالتخالا بلطتت ةوعدلا یلع اهزیکرتل ةوبللاو ؛ هّلا یوس

 نا ةيفوصلا ضعب لاقف « یتش بهاذم داقتعالا هذه نم تبعشت مث

 راکن| دشآ نیدلا ماظن خیشلا ناکف « مهتوبن نم لضفآ ءايبنألا ةيالو

 ناکو « لطاب بهذلا اذه ن] لوقی ناکو « مهولاو داقتعالا ادپل

 تقولا ناف داشرالاو ةوعدلل قلخلاب ءايبنألا طالتخا مغر :لوقي
 نإو اهلك ءايلوألا ةايح نم لضفأ قحلا يف لاغتشالا يف هنوضقي يذلا

 يذلا يدنهرسلا دمحآ مامإلا داقتعا اضيأ كلذ ناكو ءرصقو لق

 «مهریغ نم هللا ىلإ برقأ قلخلا نوئشب مهلاغتشا يف ءايبنألا نإ لاق

 . ىلاعت هللا رمأل لاثتما وه قلخلاب مهلاغتشا نأل

 : نيكلاسلا قيرط يف لوحي ال ايندلارومأب لاغتشالا

 نإ ةيفوصلا ضعب لوق ضفري نيدلا ماظن خيشلا ناك كلذك

 عطاق وه هنإو ءهللا ىلإ لوصولا نود لوحي ايندلا رومأب لاغتشالا

 لاغتشالا مدع ةيفوصلا ءالؤه لضفي كلذلو «ةيبرتلاو كولسلا قیرط

 ىلإ داقتعالا اذه يدؤي ناكو ءقزرلا بسك اهيف امب ءايندلا رومأب
 خيشلل ملكلا عماوج يف ءاج امك نيدلا ماظن خيشلا لاقف «ةلاطبلا

 عطاقب سیلو «كولسلا نع عنامریغ لالح وه ام لک" زارد وسیک

 نأ دوصقملا :لاقو ءاعورشم الالح لمعلا كلذ دع امل الإو قيرط

 اذهب ؛ًارهاط ءاميلس هبلق نوكي نأو «هبلقب هبر ىلإ ناسنإلا هجوتي
 . ایندلا رومآ نم رم يأب لاغتشالا رضی ال میلسلا رهاطلا بلقلا



 : ايندلا كرت ةقيقح

 ایندلا كرت لب ؛سابللا نع درجتلا ايندلا كرت ىنعي ال
 «ماعطلاو سابللا نم هلا لحآ ام لک ناسنالا راتخب نأ وه يقيقحلا

 لغشي وأ «هعمج ىلإ فرصني ال نكلو « هللا هاطعأ امب عفتنيو دينفتسيو
 . ایندلا كرت وه اذهو «هب هبلق
 : نامسف اهل هعاطلا

 ةعاطلا يدعتلاو مزاللا : نامسق ابل ةعاطلا : لوقی ناک
 ؛موصلاو «ةالصلاک ؛اهعفن عيطملا ىلإ دوعي يتلا يه ةمزاللا

 ءاهعفن معي يتلا يه ةيدعتملا ةعاطلاو ءركذلاو ءدمحلاو ءجحلاو

 «ساننلا نيب حالصالا ًالثم ءاهلضف اهب لماعلا ريغ ىلإ قرطتيو
 يه هذهو ؛ىرخألاريخلا لامعأو ةحارلاو «ةبحاو .ةقفشلاو

 . دودح ريغ اهباوثو اهرجأو «ةيدعتملا ةعاطلا

 ؛ةينلا نسحو ءصالخإلا نم عبنت اهنإف ةمزاللا ةعاطلا امأ
 ةعيبط ىلع رصحنت يهف ةيدعتملا ةعاطلا امأ هللا ىلإ ةبانالاو عوشخاو

 . لماعلا اهيدؤي قيرط يأ ىلع اهباوثو اهرجأو « لمعلا

 ٠ باجح تاماركلاو فوشكلا
 مهركسل ةجيتن ءايلوألا نم رهظي ام نإ: لوقي ناك

 ؛وحص باحصأ مهف ءايبنألا امأ ءركس باحصأ مهنأل «مهتوشنو

 ىلإ لوصولا ليبس يف تاقوعمو «باجح تاماركلاو فوشكلا نأو

 : يرجنسلا ىلع نسح ريمألا لوقي «ةماقتسالا ىلإ يدؤت ةبحلاو « هللا

 لاغتشالا داهزلاو دابعلا ضعب ةداع هسلجم يف سانلا ضعب ركذ

 ق لیللا اوماقآ ول تلقف .دجاسلا ی نآرقلا ةوالتو «ةدابعلاب



 ۱۷۳ ءایلوأ .ریدلا اظن خيشلا

 ةوالت نإ :لاقف ؟لمعلا كلذ ناك فيك ةدابعلاي اولغتشاو « مهتويب

 . دجسملا يف نآرقلا متخ نم لضفأ تيبلا يف ميركلا نآرقلا نم ءزج

 ثحب ناکو « نیدلا ماظن خیشلا تامس نم صالخالا ناک

 جرخ افلیم صالخ الا هفصب همامتها غلب دقف «هئافلخ رئاس هيلع

 ؟ةيكزتلاو ةيبرتلا لهأ وه نم ةرم لئسو ءايلك هبلق نم هاجلا بح
 ناك كلذلو «ةيلوئسملا هذه لمحتل لهأ هنأ هلابب رطخي ال نم :لاق

 لكألا يف مهريغ نع مهسفنأ اوزيمي ال نأ ىلع هيدشرتسم ثحم
 وأ مادختسالا هركي ناك كلذلو كولسلاو سابللاو «برشلاو

 . ةايحلا يف معنتلاو ةناعتسالا

 : ءادعألا عم هكولس

 نكلو «يداع ءيش نسحي نم ىلإ ناسحإلا :لوقي ناك
 ناد ناكر يس ى یلز نسحی نآ كلاسلا نم بولطلا
 : هانعم ةيسرافلا

 ٠ . ملأو نزحب ينييصي نل ةيفاعلاو ریخطا هللا وعدآ"

 ءربنملا ىلع كنومتشيو كنوبسي سانلا ضعب نإ :ةرم هل لیق
 اذإ :لاقو «مهومصاخت الف «مهنع تحفصو توفع دقل :لاقف

 لغلاو «نغضلا امهدحأ جرخي نأ اهلح ناك نيلجر نيب ةوادع تثدح

 وأ ةوادعلا نم ررحتلا یلع هودع دعاسیس كلذ ناف «هسفن نم

 ه لاو شالا كل شرف نم :لوقب ناکو «هتدح فقخی لقألا ىلع

 اذلو « كاوشالا روهزلا يطخت یتح «روهزلا هل شرفت نآ كيلع
 . هلك ناكملا يطغتو رشتنت كاوشألا نإف كاوشأ لباقم كاوشأ تشرف

 ؛بویعلا رتس هراعش ناکف « هل ةبلاغلا ةهمسلا با ناک



 ۷ ۵ ءايلوأ نیدلا ماظن خیشلا __

 يف ناك اذإ هتناعإو «حدملاب هبسي نم ركذو «ءييسملا ىلإ ناسحإلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريسب كلذ يف يستأي ناكو «ةجاح

 نم لوسر مكءاج دقل# :هلوقب ميركلا نآرقلا هفصو يذلا
 فؤر نينمؤملاب مكيلع صيرح ؛متنع ام هيلع زيزع مكسفنأ

 . (نينمؤملا نم كعبتا نمل كحانج ضفخاوو' ( ميحر
 يف ادحآ یأر اذإ ملألاب هروعش دح رماغلا بحلا اذه غلب دقو

 ناکف «ةمعنو رورس ةلاح يف ًادحأ ىأر اذإ رورسلاب هروعشو «نزح

 يلإ سانلا يتأيو ءانأ لكآ ينأك رعشأف نولكأي سانلا ىرأ ينإ :لوقي
 «نزحلا وأ ملألا كلذب باصم انأ ينأك رعشأف « ملاح ءوس نوكشيو

 رعشي ناك هنأل «هسفن قیضت تناک سمشلا يف ًاسلاج ًادحأ ىأر اذإف
 لوقي ناكف «سلاجلا بيصي يذلا سمشلا عقو وأ «ةرارحلاب

 . سمشلا يف نيسلاجلل لاجملا اوحسفي نأ سولجلل
 ثحيو «ءادغلا ةدئام ىلع سلجي ناك هنكل ءموصلا مئاد ناك

 ماعطلا نم دجو باط ام مهيلإ مدقيو ءاولكأي نأ ىلغ نيلكآلا

 يف هراوز ضعب يتأي دقو ؛قلط هجوب نيمداقلا ىقليو «بارشلاو

 ال ناك كلذ مغر هنكل «ةدابعلا یلع اهيف فكعي ةرخأتم تاعاس

 ربكأ بولقلا رسك :لوقي ناكو « مهب بحري لب ‹« ضاعتما يأ يدبي

 «ماکحا ةبيپلا هذه تلمشو ؛سوفنلا يف ةبيهو ةبحم سرغف «بنذ

 . مهرشاع نيذلا كولملا نم شطبلا ىلوأو
 : ماكحلاو ءارقفلاو ءاينغألا نبب لاصتا ةطقن

 : لاق ذإ يناليكلا نسحأ رظانم ذاتسألا قدصو

 ١ - ةبوتلا : ١١



 ۱۷۵ ءايلوأ ريدلا ماظن خیشل كلا

 ءاينغألا نيب لاصتا ةطقن تناك اهدحو اياوزلا هذه نإ'

 هل عفدي "اطالب" خياشملاو ةيفوصلا ءالؤه لزنم ناكو «ءارقفلاو
 خيشلا دنع ناخ رضخ دهعلا يلو رضحي ناك دقف ؛ جارفلا نیطالسلا

 هيتأي ناك يذلا نيدلا ءالع ناطلسلا اذكهو «هنم ديفتسيف نيدلا ماظن
 . رخآ ناكم ىلإ جارخلا مدقي نأ ىلإ ًارطضم ناك اهلك دنبلا نم جارخلا

 ةقبط ينعأ ريقفلاو ينغلا نيب ماجسنالاو ةدحولا هذه نإ

 ءارقفلاو ءاينغألا اهنم ديفتسيو اهرضحي ناك يتلا خياشملاو ةيفوصلا

 ال هنأ ةقيقحلاو «ةريقفلا ةقبطلا تاجاح يضقت تناك ءاوسلا ىلع

 دقو الإ دنبلا دالب نم دلب الو «يدنهلا خیراتلا راودآ نم رود ولخی

 نم ذخوت روهسشلا يوبنلا ثيدحاب خیاشلاو ةيفوصلا هیف لمع

 نیکاسلاو ءارقفلاب ةمحر كلذ ناکف مهئارقف ىلع درتو مهءاينغأ

 . ةجاحما یوذو

 وهو يودنلا ينسحلا يلع نسحلاوبأ خيشلا ةمالعلا لوقيو

 : ةيناسنإلا ئجالملاب نيينابرلا خياشملا ءالؤه زكارم فصي

 يف تأشنأ ةيحورلا مهسلاجمو ةيفوصلا ءالؤه ميلعت نإ'

 « تالالسلاو تافاقثلاو تانايدلا فالتخا ىلع ناسنإلا بح سانلا

 . مالآلاو مومبلا يف هتكراشمو . هیلا عفنلا لاصیٍاو « هتمدخو

 ها لابع قلخلا يوبنلا ثيدحلاب مهلمعو مهراعش ناک

 ةمحرلاب ةضئاف مهبولق تناک ,"هلايعل مهعفنأ هللا ىلإ مهبحأف

 ةرم هسفن نع نيدلا ماظن خيشلا ثدح ءاهلك ةيناسنولل ةاساوملاو

 ملألاو مهلا نم يسفن يفو ؛هتصق يل يكحيو لجر ينيتأي لاقف
 . هسفن وه هدجي ال ام هلاحل عجوتلاو



 :ةاساوملا نم ةمايقلا موي بحأو ىلغأ ءيش ال : 5000-6

 . اهباحصأ ىلع رورسلا لاخدإو «ةرسكنملا بولقلا ربجو
 نودجي اوناك داؤفلاو بولقلا ىحرج نأ كلذ ةجيتن تناك

 رجح نإ «مهل أجلمو اياوزلا هذه يف مهنازحأو مهمومبل امسلب

 وأ «ةرسألا وأ «عمتجملا هرجه نم لكل احوتفم ناك مهبحو مهفطع

 ءانبأ مهلبقي مل نيذلا ءالؤه نإ «ةداعسلا هنع تربدأو « ظحلا هل ركنت

 ءالؤهىلإ نومدقي اوناك نايحألا ضعب , مهدالوأ مهدرط وأ « مهترسآ

 لک هيف نودجیو « مهفنکو یادی و تیوب  خیاشلاو ةيفوصلا

 لک ایاوزلا هذه روزیو «ةبحالا سنأو تیبلا ةحار نم هودقتفا ام

 نم اصالخو دفرلاو فاعسالا اهیف دجیف هنید و هبسن ناک امهم لجر

 اا شا ا ایا ءهنازحأو بلقلا مومه

 . ماركإلاو ريدقتلاو

 : هل لاق يبلد ىلإ هخيش نيدلا ماظن خيشلا لسرأ ال

 اهلظ يف هللا قلخ حيرتسي «لالظلا ةفراو ةحودك نوكتس"

 نم نودفاولا فراولا هلظ يف حارتسا دق هنأب دهشي خيراتلاو

 . لماوک ةنس نیعبس ةديعب ءاحنآ نمو « يپلد

 ةفراو ةريثك راجشأ ةيفوصلا ءالؤه دوهجي كانه تناك دقل

 ةهئاتلا لفاوقلا اهلظ يف تحارتسا دنبلا دالب نم تائم يف لالظلا

 . "ةديدج ةايحو ديدج طاشنب اوعجرو «نوبعتملا نورفاسملاو

 ءانب يف ةيفوصلا رودب ديشي وهو يلازغلا دماح ونبأ مامإلا لاق

 ءاملعلا نیب شاعف «ةفلتخم لحارب رم دقو «هیوقتو ممتجا

 يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبأ خيشلل دنهلا يف نوملسملا - '



 ٠> ءايلوأ ريدلا ماظن خيشلا ۱۷۷

 مهلاوحأ فرعو ؛ ماكحلاو نيققحملاو ؛ ةفسالفلاو :

 ىلاعت هللا قيرطل نوكلاسلا مه ةيفوصلا نأ انيقي تملع ينإ "

 «قرطلا بوصآ مهتقیرطو ءريسلا نسحأ مهتريس نأو .ةصاخ

 ةمكحو «ءالقعلا لقع عمج ول لب «قالخألا ىكزأ مهقالخأو

 ائيش اوريغيل ءاملعلا نم عرشلا رارسأ ىلع نيفقاولا ملعو «ءامكحلا

 هيلإ اودج مل هفتم یک هه هو فو ؛مهقالخأو مهریس نم

 ةسبتقم مهنطابو مهرهاظ يف مهتانكسو مهتاكرح عيمج نإف , الیس

 رون ضرألا هجو ىلع ةوبنلا رون ءارو سيلو «ةوبنلا ةاکشم رون نم

 . " هب ءاضتس

 ۱۳۱-۱۳۲ :ص :لالضلا نم ذقنملا - '





 ۱۷۹ ۱ ةيميت نبا ةمالعلا

 | هج ۾ ده

 هیمیسن نیا همالعلا

۱- ۲۸ ۷ ۵. 

 ميلحلا دبع نب دمحأ نيدلا يقت ةمالعلا مالسإلا خيش فرع

 «ریبک ثدحو ؛يلدج هیقفو ؛ملکتم ملاعک  ماع هجوب  ةيميت نبا
 ءازا هفقاوم ضعب نم ودبیو .ةدالا ریزغ «ةجحا يوق « ملعلا عساو

 «قشح درج ناک هنآ .بولقلا باحصأل كولسلاو ءارالا ضعب

 خاص اياهم اناح ناک هنا ‹ةرهاظلا مولعلا يف رظن بحاصو

 ًاودع ناك هنأو «يبلقلا روعشلاو ةفطاعلا نع نيدرجم ءركفو لقع

 تافرصتو تادقتعم ضعبىلع مجه هنأ يف كشالو «فوصتلل

 ءارآلاب اورثأت نيذلا ء«هرصع يف نيفوصتملا ةصاخو «ةيفوصلا
 ركفلا نع ءارآلا هذه لودعل «ةينطابلا تاليوأتلاو «ةيمجعلا

 ةي ةا نع ةه اا تاما فم فاختار هالا
 نكي مل هنأ ىلع لدت ةيصخشلا هتايح ةسارد نكلو «ةرهطلا ةنسلاو

 .ةديقعلا ف یتحو «كولسلاو «ةدابعلا يف هرودو بلقلا ةيمهأ لفغي

 رردلا ۰۳۹۲/۲ :ةلبانحلا تاقبط یلع لیذلا باتک ۰۱۳۰/۱6 : ةياهنلاو ةيادبلا -
 ظافحلا ةرکذت ۰۳۰/۱ :تایفولا تاوف ۰۲۷۱/۹ :ةرهازلا موجنلا ۰۱8/۱ : ةنماکلا
 : ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش نیکلاسلا. جرادم قيردلا بکاوکلا : عبارلا دلجملا
 ف ةوعدلاو رکفلا لاجر ؛يلعلا دمحم میهاربا ذاتسألل ةوعدلاو حالصالا لجر
 مالعألا يناثلا دلجملا «يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبأ خيشلل ءم السإلا

 .ةرهز يبأ ديول ةئمتك قنا :EEN يدنا



 ۱۸۰ ةيميت نبا ةمالعلا

 ًاريثاتو ةيمهأ لقت ال فقاومو ًالاؤقأو ًالاوحأ هتایح ی سرادلا دجب لب
 ليصافت يف لاوحألا هذه تيفخ دقو «نيفورعملا بولقلا باحصأ نم

 ةيزوجلا ميق رق نبا ظفاحلا لاوحألا هذه ركذ دقو «هتايلدجو هفقاوم

 لدي امن هتمجرت يف هلاثمأو يبهذلا ةمالعلاو « نيكلاسلا جرادم يف

 ةيميت نبا ميلحلا دبع نب دمحأ مالسإلا خيش نأ ىلع ةحضاو ةلالد

 . هللا لاجرو «نيفراعلا نم دعي نأ قاقحتسا لك قحتسي

 . :هتاشنو هدلوم

 دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ سابعلا وبأ نیدلا يقت خیشلا

 نا هللا دبع نب يلع نب رضفلا دمح نب رضخلا نب لا دبع نب مالسلا

 هدلاو عم مدقو به 1۱۱ ةنس نارح ب دلو «يقشمدلا ينارحا ةيميت

 «مئادلا دبع نبا نم ثيدحلا عمسف ءريغص وهو « قشمدآ یلٍ هلهأو
 «يلبتا نیدلا سمش خیشلاو «نادبع نباو ءرسیلا يبآ نباو
 نب نیدلا لامج خیشلاو « يفنحا ءاطع نب نیدلا سمش خیشلاو

 «يدادخبلا نیدلا لامج خیشلاو ءركاسع نبا نيدلا دجمو «يفريصلا

 هسفنب أرقو ثيدحلا مهنم عمس ريثك قلخو ءدادقملا نيدلا بيجنو

 ناك هنز لاقیو « هظفح الا ائيش عمس امف «ةركاذلا يوق ناكو ءريثكلا
 امآ «هریغو هنامز يف اوناك نيذلا اهلهأ نم بهاذملا هقفب فرعأ

 هميقسو هحيحص نيب ًازيمم هل اظفاخ هتيار لماح ناكف ثيدحلا

 كلب اهاضش لاج افواغ
 ىلع داهتجالا طورش هيف تعمتجا : يناكلمزلا نبا لاق

 ؛ةرابعلا ةدوجو «فينصتلا نسح يف ىلوطلا ديلا هل نإو ءاههجو
 هده هل فینصت یلع بتکو «نیودتلاو .میسقتلاو « بیترتلاو



 ۱۸۱ ةيميت ربا ةمالعلا
 د بسبب يل ا اا

 ( : تايبألا

 رصلا نع تلج هئافصو هل نوفصاولا لوقي اذ ام

 رهدلا ةيوجعأ اننيبوه ةرفهاق هللا ةجح وه

 'رجفلا ىلع تبرأ اهراونأ ةرهاظ قلخلل ةيآوه

 رردلا يلو «نابراقتم هناسلو هملق «ناسللا حيصف ناك

 ىتفأو ؛ريسفتلاو ملعلا يف عربو «لدتساو «ءاملخلا رظان هنآ ةنماکلا

 ىلع ديزت امبر اهنأ رردلا يفف هفيناصت امأ «نيرشعلا نود وهو سردو

 .دلجم ةئام ةثالث غلبت اهنأ "تايفولا تاوف" يفو «ةسارك فالآ ةعبرأ

 ةيانع ةيبرعلاب ينعو هرصع يف ةفؤرعملا مولعلا ةيميت نبا سرد

 باتکلا ةساردب ینتعا دقو ؛ ةمات ةعارب وحنلاو «ةغللا يف عربو « ةريبك

 يف ةيوق ةكلم هل تناكو «ةريثك .عضاوم يف دقتناو «دقان رظنب هيوبيسل

 هئاحيأ يف اهيلع دمتعاو ةيملعلا هتايح يف اهمدختسا ةغللاو ةيبرعلا

 « برعلا مالک روشنم نم ًاريبك ًاءزج كلذ ىلع ظفح دقو «هتافيلأتو

 ةسارد يق مسوتو «نیلوالا برعلاو ةيلهاحا لاوحأ سردو .هموظنمو

 هده لک نم دافتساو «ةيمالسالا لودلاو يمالسالا دهعلا خيرات

 .دعب اميف ةفلتخملا ةيملعلا هتايح يحانم يف ةعساولا ةعونتملا تاساردلا

 فمغش هل ناكو «ةيميت نبا ىدل عوضوم بحأ ريسفتلا ناكو

 يف باتتك ةئام نم رثكأ سرد هنأ هسفنب ثدحت دقو «نفلا اذهب دئاز

 ۵ : لاقو «نآرقلا ریست

 . هللا لأسأ مث ءريسفت ةئام ةدحاولا ةيآلا ىلع تعلاط امر"

 ىلإ بهذأ تنكو ءينملع ميهاربإو مدأ ملعم اي :لوقأو مهفلا

 ؟97/؟ةلبانحلا تاقبط ىلع ليذلا باتكو ةياهنلاو ةيادبلا -'



 ۱۸ _ ةيمیت نبا ةمالعلا

 هللا لأسأو بارتلا يف يهجو غرمأو ءاهوحنو ةروجهملا دجاسمملا
 ."ينمّهف ميهاربإ ملعم اي :لوقأو

 : يبهذلا ظفاحلل ظافحلا ةركذت يفو
 رسفملا دهتجملا هيقفلا دقانلا ظفاحلا ةمالعلا مامإلا خيشلا ۱

 سابعلا وبآ نیدلا يقت رصعلا ةردان داهزلا ملع مالسملا خیش عرابلا

 . میلحا دبع نیدلا باهش يتفلا نب دمحآ

 داهزلاو «نیدودعلا ءایکوألا نمو «ملعلا روحب نم ناک

 قفاوملا هيلع ىنثأ «داوجألا ءامركلا «رابكلا ناعجشلاو ءدارفألا

 . دلج ةئام ةثالث اهلعل نابكرلا هفيناصتب تراسو « فلاخملاو

 «تارم یذوأو نحتما دقو «رغثلاو .رصمو «قشمدب ثدح

 «نیترم قشمد ةعلقبو «ةيردنکسالاو .ةرهاقلاو « رصم ةعلقب سبحو
 يف ةئام عبسو نيرشعو نامث ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلا يف ينوت اهبو

 ٠ نوصحي ال ممأ هدهشف دلبلا عماج ىلإ جرخأو زهج مث ءالقتعم ةعاق

 هللا دبع نيدلا فرش مامإلا هيخأ بنج ىلإ نفدو ءافلأ نيتسب اورزخف
  يثرو ةنسح تامانم هل تیژرو «یلاعت هّلا مهمحر ةيفوصلا رباقم

 يهو .اهلجأل هضرع نم لین یواتفب درفنا دقو « دئاصق ةدعب
 تیر امف « هنع یضریو هحاسی یلاعت هّللاف « هملع رجب يف ةرومغم
 . " هلثم

 : ناسحإلاو كولسلاو ةيميت نبا

 نيقابسلا دحأو ءداشرإلاو «ظعولا ناسرف نم ةيميت نبا ناك

 ايافخ يف رحهتم ملاع وهف «ةيكزتلاو ؛كولسلاو ةيبرتلا ناديم يف

 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :ط ۱8۹5 :ص مباولا دلجملا ظافحلا ةرکذت ٠



 ۱۸۳ ۵ ةيميت نبا ةمالعلا

 . اهللعو اهضارمأو اهایابخو اهیمارمو اهنووشو ؛ سفللا
 هبتکف «ذاخآ لیمج بولسأب رومألا هذه ةيميت نبا ضرعیو

 ةماقتسالا اهژافشو بولقلا ضارمآ « ةبنآرقلا ةفحتلا"

 نمض ةدوجولاو تاعوضولا هذه نم ًاریثک اهیف حلاع يتلا لئاسرلاو

 اهیفف لئاسلاو لئاسرلا عماج و «یواتفلا عومج نم رشاعلا دلجما

 هتدش نع ضعبلا ناهذآ يف ةموسرلا ةروصلا يفلي يذلا ریثکلا ریثکلا

 . هيأر يف

 ضعب ناك نإو ني

 . كلذ نوركني نيددشتملا

 حرش یراقلا ةدمع" بحاص ينيعلا نيدلا ردب ةمالعلا لوقي

 ۵ . رفاولا درلا ظیرقت ین يراخبلا حیحص
 ناسل یلع هنع تلقن مولعلا يف هردق ةلالج عم مامالا اذهآ

 ۱ "سابتلا الب هنم ترهظ تامارک سانلا يف ریفع مج

 يتلا | عناقولا ا یار اا دادا

 ال" :اولاقو «نورخأحلا اهب فرتعاو «ةماركلاو ةداعلل قرخك تثدح

 . "تلقنو تفرع ام ةرثكل اهراكنإ نكمي

 : هللا همحر لوقیف « هترورضو كولسلا دیژت ءارآ هتع تیور و

 نم هلوسرو اهب هّلا رمآ يتلا قیرطلا وه كولسلا ناف
 . «باتکلا يف نیبم هلک اذهو «قالخألاو « تادابعلاو تاداقتعالا

 : لوقیو هنم نموملل دبال یذلا ءاذغلا ةلزنب هذه ناف «ةنسلاو

 ین دجوی نکل «خویشلااهیف نام زاس را
 همهفي ام كلذ يف «باوصلا ىلع ةلادلا صوصنلا نم ةنسلاو باتكلا



 ۱۸ ةيميت نبا ةمالعلا

 الك دئقلا لئاسم سنج نم دوس اسم ‹نيكلاسلا بلاغ

 . "ةنسلاو باتكلا يف ةصوصنم

 : لاقو

 قلعتملا عامسلاو لمعلاو «ةدابعلاو ةدارإلا ىنب نم كلذكو

 ىلع ةيئدبلا لامعألاو ةيبلقلا لاوحألا نم اهعورفو لامعألا لوصأب

 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيلع ناك يذلا ىدبلاو ةنسلاو ناميإلا

 ." یدبلا ةمئأ قيرط هذهو ةوبنلا قيرط باصأ دقف «هباحصأو

 :لاوحألاو تاماقملا ىمست يتلا بولقلا لامعأ هفراعم نمو

 رکشلاو «هل نیدلا صالخٍو .هبلع لکوتلاو ؛هلوسرو ها ةبحم لثم

 یلع ةبجاو كلذ عبتی امو «هل ءاجرلاو فول او ؛همكح ىلع ربصلاو
 اهتماع ةماعللو .اهتصاخ ةصاخلل مهتماعو مهتصاخ .قلخا عیمج

 . اهتافصو بولقلا لاوحأ یی

 تناك ققحم نم بولقلا لامعأ ةيمهأ ىلع ةداهش ربکآ هذهو

 دهش دقو ؛« ثيدحلا يف هكامهناو ؛ ةنئسلاب هفغشو «ةنسلا عابتا هتزيم

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةناكم لالج اوري مل مهنأ هورصاعم

 خيش دنع كلذ اوأر ام لثم ءاملعلا دحأ دنع هتنس عابتاب مامتهالاو

 . ةيميت نبا مالسإلا

 . هللاب مسقي وهو زازبلا نيدلا جارس ظفاحلا لوقي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اميظعت دشأ ًادحأ تيأر ام هلئاو ال"

 . " هنم هب ءاجام و هعابتا یلع صرحآ الو ملسو

 يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبآ خیشلل ۲ ج قوعدلاو رکفلا لاجر - أ
 ..يودتلا ينسحلا يلع نسحلا يبآ خیشلل ةوعدلاو رکفلا لاجر - "



 ۱۸۰ ۵ ةيميت نبا ةمالعلا 0

 يلق ىلع د هغ در ةد ا و تا

 لوسرلل قیمعلا هبحو ؛هنسلل هعابتا لامکی هبلق دهش هآر نم لکف
 لنز ها ها ین

 هیمیت نبا دنع دهزلا

 تدرو و «ةيميت نيا ةمالعلا تامس یلعآ نم دهزلا ناک دقو

 نبا ظفاحلا هذميلت هاور امك :لوقي ناك دقف ءهل لاوقأو لاوحأ هيف

 : هللا همحر ميقلا

 . ءيش يف الو ؛«يش ينم الو :هيش يل ام

 نآلا ىلإ ددجأ ينإ" هللاو :لاق ههجو يف دحأ هحدم اذإو

 ."اديج امالسإ دعب تملسأ امو «تقو لك يمالسإ
 . ةلود لجر ال تلم لجر انآ :لاقو

 دهشی الو «اقح دحآ یلع هل یریال فراعلا :لاقو

 ."براضب الو «بلاطی الو بقاعی ال كلذلو . الضف هریغیلع
 « يردص يف يناتسبو يتنج ن] ؟يب يئادعآ عنصی ام : لاقو

 . ينقرافت ال « يعم یهف تحر نا

 ؛ هژاخسو هدوج

 نع هیرصاعم دحآ يرمعلا هّلا لضف نبا ظفاشا ثدحتیو

 «ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقلا ریطانقلا هیتأت تناک :هئاخسو هدوج

 دنع هعضیو هعمجأب كلذ بهيف «ثرحلاو ماعنألاو «ةموسملا ليخلاو

 الإ هظفحي الو هبهيل الإ ًائيش هنم ذخأي ال «هعضوم ىف ةجاحلا لهأ

 . هيهذيل
 نم هيلع ناك ام علخي ناك نآ راثیالاو ءاخسلا نم غلب دقو



 ۱۸ 9 ةيميت نبا ةمالغلا

 . رخآ اثيش دجب مل اذإ لئاسلا ىلإ اهمدقيو بايث
 هب لصيف , هبایث ضعب عزن ائيش دج مل اذإ ىتح قدصتي ناك

 . ءارقفلا

 فیغرلا هتوق نم لضفتی نا ک :ةاورلا دحآ لوقیو
 . .  هسفن یلع كلذب رثویف «نیفیغرلاو

 وعدی هتیآر ام .هئادعأل وعدی ناک :هذیمالت دحآ لوقیو
 . مهنم دحاو ىلع

 :ركذلاو ةدابعلاب هفغش

 ةدابعلا يف هكامهنا فصو يف: "ةيردلا بكاوكلا"يف ءاج .
 ۱ : ركذلاو

 ؛لجوزع هبرب ایلاخ «مهلک سانلا نع ًادرفنم هليل يف ناك"
 . عاونأل ًارركم «ميظعلا نآرقلا ةوالت ىلع ًابظاوم ءهيلإ اعراض
 هصئارف دعترت ةالصلا يف لخد اذإ ناكو «ةيراهنلاو ةيليللا تادبعتلا

 . " ةرسيو ةنمي ليمي ىتح هؤاضعأو

 : ميقلا نبا لوقيو

 راهشلا ىلاعتي ىتح هناكم يف سلج رجفلا ىلص اذإ ناكو
 . ياوق تطقس ةودغلا هذه دغتأ ملول يتودغ هذه :لوقي ءأدج

 ةيفيكب اهنمدي «راكذأو داروأ هل : يبهذلا ةمالعلا لوقي

 ۱ . ةيعمجو
 أجتلا ةيآ مهف بعص وأ ةلأسم هيلع تلكشأ اذإ هنأ يور دقو

 ملعم اي : هلوق ددرو بارتلا ىلع هتهبج عضوو روجهم دجسم ىلإ

 "نم مهار



 ۱۸۷ ةيميت نبا ةمالعلا

 ۱ ۵ : همالك نم جذامن

 :لصألاوه بلقلا

 : عضوم يف لوقي
 ىلإ كل ىرس ةدارإو ةفرعم هيف ناك اذإف « لصألا وه بلقلا"

 اذپلو « بلقلا هدیرپ امع ندبلا فلختی نآ نکع ال «ةرورضلاب ندیلا

  تعکلص اذإ ةغضم دسجلا يف نإ الأ" : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق
 .بلقلا يهو الأ دسجلا رئاس اہل دسف تدسف اذإو «دسجلا رئاس حلص

 باط ذإف «هدونج ءاضعألاو ؛كلم بلقلا“:ةريرهوبأ لاقو
 ظ . "هدونج تفیخ كلملا ثبخ اذاو «هدونج تباط كلملا

 : بلقلا حالص لماوعو ةبحلا

 . :لوقیو

 الو «رسی الو ءذتلي الو ءحلفی الو «حلصی ال بلقلا

 « هی ةبانالاو هبحو « هیر ةدابعب الا نئمطب الو ؛نکسی الو « بیطی

 ذإ «نكسي ملو نئمطي مل تاقولخلا يف هب ذتلي ام لك هل لصح ولو

 ؛هييولطمو هبوبحمو هدوبعم وه ثيح نمو «؛هبر ىلإ يتاذ رقف هيف
 نوكسلاو ءةمعنلاو ةذللاو ءرورسلاو حرفلا هل لصحي كلذبو

 ليصحت ىلع ردقي ال« هل هللا ةناعإب الإ هل لصحي ال اذهو « ةنينأمطلاو

 . هللا الإ هل كلذ

 :ملعلا باب يف هلوش
 . ققح لالدتسا املو «قدصم لقن ام ملعلا"

 لیلد هیلع لوق اماو .موصعم نع قدصم لقن ام) ملعلا
 هنأ ملعي ال فوقوم امإو «دودرم فیز اماف اذه یوس امو «مولعم



 ۱۸۸ ةيميت نبا ةمالعلا

 . دوقنم الو جرهب

 دعب یقبت يتلا ةذللاو « تاذللا مظعأ ملعلا ةذل نآ بیرال

 نایالا وهو «هل لمعلاو هاب ملعلا ةذل يه ةرخ الا يف عفتتو «تولا

 . هب

 مسحاف ,مسجا يف ماعطلا لوصحک بلقلا يف ملعلا لوصح"

 نم اهیل] لزنتیاب سح بولقلا كلذکو «بارشلاو ماعطلاب سجچ
 . اهبارشو اهماعط يه يتلا مولعلا

 .ربصلاب الا داشرلا لانی الو ؛ملعلاب الا یدهلا لاني ال"
 : یلاعت هّللا همحر لاقو

 هنم بنذو ءركش ىلإ اهيف جاتحي هللا نم ةمعن نیبًامئاد دبعلا"
 دبعلل ةمزاللا رومألا نم نيذه نم لكو  ءانغتسسالا ىلإ هيف جاتحي

 ا ی اا لازب الو «هنالو ها مع ف بل لز اهن املا

 "ءانغتسالاو

 حفصلاو :هنعم الو هیف یوکش ال ىنا زم قید بسلا

 '."هعم ىذأ ال يذلا وه لیمخا رجبلاو « هعم باتع ال يذلا وه ليمحلا

 ینغلا نآ امک « بلقلا ةيدوبع ةيدوبعلاو « بلقلا ةيرح ةيرحلا"

 ةنج لخدی ال اهلخدی مل نم (نایالا ةنج) ةنج ايندلا يف نإ"
 . ةرخآلا

 . ةيدوبعلا ةبتع مزليلف ةيدبألا ةداعسلا دارأ نم"

 : لوقيو

 ۱۲۱۰/۲ نيكلاسلا جرادم - `



 ۱۸۹ ةيميت نبا ةمالعلا

 ةجنفسلا لشم تاهبشلاو تادارسیالل كبلق لعجت ال ٠

 رت «ةتممصلا ةجاجزلاک هعلجا نکلو ءاهب الإ حضني الف اهبرشتيف
 هتبالصب اهعفدیو هئافصب اهاریف «اهیف رقتست الو اهرهاظب تاهبشلا

 . "تاهبشلل أرقم راص كيلع رمت ةهبش لک كبلق تیرشآ اذاف الو
 ۱ : لوقیو
 .هعوقو لبق لکوتلا .رودقلا نافتکی لکوتلاو اضرلا

 يضرو «لعفلا لبق هلا یلع لکوت نمف «هعوقو دعب اضرلاو
 . ةيدوبعلاب ماق دقف لعفلا دعب هل يضقلاب

 : قلا له فصیو

 نم رهاظلا يف سانلا نع هب نوزيمتي ءيش هللا ءايلوأل سيلا

 امهالک ناک اذا , سابل نود سابلب نوزیمتی الف «تاحابملا رومألا

 : لیق امک ًاحابم ناک اذ| هرفظ وآ هریصقت وآ رعش قلحب الو «احابم

 يف نودجوي لب «ءابع ف قیدنز نم مکو «ءابق ق قیدص نم مک
 لهأ نم اونوكي مل اذإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ فانصأ عيمج

 ,ملعلا لهأو نآرقلا لهأ يف نودجويف ءروجفلاو ةرهاظلا عدبلا

 عانصلاو راجتلا يف نودجويو «فيسلاو داهجلا لهأ يف نودجويو

 . ”عارزلاو

 تاقبط ليذ) طسو ليلق مظن هل :يبهذلا ظفاحلا لاق
 ةفلتخملا تابسانملا يف رعشلاب داهشتسالا نم رثكي ناكو (؟ةلبانحلا

 . هرعش نم جذامت نمو

 دمحم ميهاربإ ذاتسألل ءةوعدلاو حالصإلا لسجر ةيميت نب دمحأ مالسإلا خيش - ١
 ملقلا راد :ط « یلعلا



 رهجلاو رسلا يف هللا فوخب كيلع

 رسیلاو رسعلا قف قامنالل دصقلابو

 ا ا ود نا لدا

 رششلا نم تايجنم ثالث نهف

 نسكت الو عاطملا حشلاو كايإو

 رسخلاب عجرتف ءاوهألا عبتمب

 نإ سفنلاب باجعإلا نع دعو
 رشحلا یدل تاکلهلا ثالثلا ماتخ

 ؟ةقدصلا مآ لضفآ ةلفان جحلا :مالسإلا خيش لئسو

 لجر يف ملعلا لهأ لوقي اذام

 ارمتعاو جح الام شرعلا وذ هاتآ

 ابرط ىفطصملا وحن قوشلا هّدهف
 ار قفلا هراثیا مآ لضفأ جا

 مأ لضفأ كاذ هيبأ نع ةجح ما

 ارهظ يتداس اي يذلا اذام

 مكتيدف مار دق مكل ابحت اوتفأف

 ارضح وأ باغ نإ هبأد مك ركذو

 : امظن مالسإلا خيش باجأف

 نم لضفأ جسحلا نأب هيف لوقن

 ارقفلل ءاطعالاو قدصتلا لعف

 امهري هيف هيدلاو نع جحلاو

 ا ق قبس مألاو
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 أذإ ناك بألا صخ ضرغلا اذإ نكل

 ار صضلا علمي اميف مدقملاوه

 ةلص ىىإ اجاتحم ناك اذإ امك

 ارشبلا يرب نم اهافك دق همأو

 ةنزاوم اذه اي كباوج اذه

 ےیل نم ردح كم نسا

 ۱ : هناقو

 نینئالا ةليل فو : هخیرات ف ينازربلا نیدلا ملع خیشلا رکذ
 هیقفلا ةمالعلا ملاعلا مامرلا خیشلا فوت ةدعقلا يذ نم نیرشعلا

 وبآ نیدلا يقت مالسالا خیش ةودقلا دهاجملا دباعلا دهازلا ظفاحلا

 يبآ نیدلا باهش يتفلا ةمالعلا مامالا انخیش نب دمحآ سابعلا

 دبع نب مالسلا دبع تاكربلا يبأ مالسإلا خيش نب ميلحلا دبع نساحا

 ةيميت نبا هللا دبع يلع نب رصخلا نب دمحم نب رضخلا دمحم مساقلا هللا

 رضحو ءاهب اسوبحم ناك يتلا ةعاقلاب قشمد ةعلقب «يقشمدلا ينارحلا

 هدنع ةعامج سلجو «هيلع لوخدلاب مهل نذأو ةعلقلا ىلإ ريفغ عمج

 ءاوفرصنا مث . هلیبقتو هتیژرب اوکربتو «نآرقلا اوآرقو « لسغلا لبق

 . نفرصنا مث كلذ لثم نلعفف ءاسنلا نم ةعامج رضح مث

 «ماحزلا دتشاو « دیربلا باب نم هب شعنلا حرخو :لاقو

 هل ءاعدلاو ءانثلاو هیلع محرتلاو بیحللاو ءاکبلاب تاوصألا تلعو

 لاعنلا تبهذو مهبایثو « مهمئامعو مهليدانم هشعن ىلع سانلا ىقلأو

 . ةزانجلا ىلإ رظنلاب مهلغشل ءاهيلإ نوتفتلي ال سانلا لجرأ نم

 .يلعلا دمحم ميهاربإل ةوعدلاو حالصإلا لجر ةيميت نب دمحأ مالس لا خيش - '





 ۱۹۳ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 هه ر
 ' ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا

 ش ۷۵۱ -۱

 ۱ هتاشنو هدنوم

 نب ركب يبأ نب دمحم نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا دلو

 نم عرز ةيرق يف' اهميق نباو ةيزوجلا مامإ يعرزلا بويأ
 ىلإ لوحت مث «ه١191 ماع قشمد نم الیم ۷۵ دعب ىلع "ناروح"ىرق

 يقت يضاقلاو ,رماعلا یسلباتلا باهشلا نع ثيدحلا عمسف « قشمد

 رکب يبآو ؛ معطم نب یسیعو «رهوج تنب ةمطافو « نامیلس نیدلا

 ىلع هقفلا يف عربو ؛هرصع خویش نم مهریغو «مئادلا دبع نیا

 ؛ هتايح نم ةظحل رخأ ىتح ةيميت نبا مزالو «ىتفأو « يلبنحلا بهذملا

 . امج املع هنع ذخأو

 «ریسفتلاب درفت هنکلو «ةيمالساالا مولعلا عیمج يف كراش

 يفريظن هل دجوی ملو «ةمقلا یلا اهیف غلبو «نيدلا لوصأ يف غبنو
 هقفلا ق عربامک « طابنتسالا قئاقدو « سید هقفو « تیدحا

 ثارذش «تایفولاب یناولا «ةنماكلا رردلا ؛تلبانحلا تاقبط لیذ ةياهنلاو ةيادبلا - `

 يف نينيعلا ءالج یلاطلا ردبلا قرهازلا موجنلا ةاعدلا ةيغب رفاولا درلا .بهذلا

 يلع نسحلا يبآ خیشلل ؛مالسإلا يف ةوعدلاو ركفلا لاجر «نيدمحألا ةمكاحم

 . يودنلا ینسح زا

 ۷۳۰/۱6 ج: ةياهنلاو ةيادبلا - "



 ١4 ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا
 لهأ تاراشإ هل تلصحو «مالكلا ملعو «ةيبرعلاو ‹هقفلا لوصأو

 نبا لوقيو ءفوصتلاو ؛ةفرعملا باحصأ قئاقدو «بولقلا
 قئاقحلاو «ةنسلاو باتکلا يناعم يف هنمربكأ املاع دجأ مل" :بجر
 لمحي ًادحأ رأ مل يننأ الإ أطخلا نع اموصعم نكي مل هنإ «ةيناميإلا
 . هلثمك تافصلا هذه

 ثيدحلا نوتمب ةّمئاف ةيانع هل تناك : يبهذلا ةمالعلا لاقو

 لوصأو « هقفلا لوصأو ءوحنلا سيردت يف ةعارب هل تناكو «هلاجرو

 : هتدابعو هدهر

 مشخبو ةالصلا لیطی «يلايللا ءايحإ ريثك ؛ةدابعلا ريثك ناك

 بح هبلق عماجمب ذخأيو هيلع بلغيو ؛هللا ركذ ىلع مودي ءاهيف
 عضاوتلا نم رون ههجو ولعي «هيلإ ةبانإلا نم ةصاخ ةلاحو «هللا
 نم تاياكح ةكم لهأ يكحي «ةديدع تارم جح .هللا ىلإ راقتفالاو

 . ةشهدلاو بارغتسالا ىلع ثعبي ام هفاوطو هتدابع ةرثك

 هيذؤي الو اا دال ‹ددوتلا ریثک ناک :ریثک نبا لوقی

 بحأو هل سانلا بحصأ نم تنكو «دحأ ىلع دقحب الو « هبيعتسيو

 هل تناكو «هنم ةدابع رثكأ اننامز يف ملاعلا يف فرعأ الو ءهيلإ سانلا
 ريثك هموليو ءاهدوجسو اهعوكر دميو « أدج اهليطي ةالصلا يف ةقب

 . "كلذ نع عزني الو عجري الف نايحألا ضعب يف هباحصأ نم

 هخيشو هذاتسأك ةقاش تادهاجمو نحمب ميقلا نبا ةمالعلا رم

 يف لظو «هخيش ةافو دعب هنع جرفأو «هعم سبحف ةيميت نبا ةمالعلا

 . اهیف ربدتلاو هیناعم ةساردو نآرقلا ةوالتب الوغشم نجسلا



 نم ميظع بناج هل لصحو «ریثک ریخ كلذ نم هیلع حتف
 يف مالكلا ىلع كلذ ببسب طلستو «ةحيحصلا ديجاوملاو قاوذألا

 ةءولمت هفيناصتو « مهضماوغ يف لوخدلاو «فراعلا له مولع

 . "كلذب

 هنع لاق دقل' : بجر نبا يدابلا دبع نبا هذيمالت دحأ لاق

 هنم املع مسوأ لجر نآلا دجوياال : يعرزلا نيدلا ناهرب يضاقلا

 . ءامسلا هذه تحت

 : ملعلاب هفغش

 نم ىنتقاو ءًاريثك ائيش نسحلا هطخب بتک :ریثک نیا لوقی
 «فلخاو فلسلا بتک نم هرشع لصح هریغل أيهتي ال الام بتکلا

 هيلع بلاغلاو «هلاوحأو هرومأو هعومج يفريظنلا لیلق ناک ةلمحابو

 . ةحلاصلا قالخألاو ريخلا

 نشا اهراتخا يتلا قالطلا ةلأسمب ءاتفإلل ايدصتم ناك دقو

 عم اهطسب لوطي لوصف اهببسب ترجو ؛ ةيميت نب نيدلا يقت
 معلا «هریغو يكبسلا نيدلا يقت ۳

 رداقلا یلع داهتجالا بجویو هیلعاف یلع یعنیو ؛ةداوه الب دیلقتلا

 . قلطلا

 : هتافلؤم مهأ

 دبعن كايإ لزانم نيب نيكلاسلا جرادم ءدواد يبأ نئس بيذهت

 نم ماهفألا ءالج ؛دابعلا ریخ يده ی اعلا داز « نیعتسن كایاو

 ءنيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ «مانالا ریخ یلع مالسلاو ةالصلا



 ١و ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا
 اصلا لمعلاو بيطلا ملکلا ؛ةداعسلا راد حاتفم «ءاودلاو ءادلا
 ةحفن  لیلعلا ءافش «حورلا باتک ءدولوملا ماكحأب دودولا ةفحت
 ,نيقاتشملا ةهزنو نيبحملا ةضور «دئاوفلا ,حارفألا ةفحتو حاورألا
 . نيتداعسلا بابو نيترجبلا قيرط

 ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا هنع لوقيف ,داعملاداز هباتك امأ
 دعب حالصإلاو لمعلل فلأ عماج باتك كانه سيل هنأ دقتعأ : يودنلا
 قيقحتلا ةيحان نم هقوفي دقو لب ؛يلازغلا مامإلل مولعلا ءايحإ باتك
 فلؤي نأ دارأ هنأ ودبيو «ةنسلاو باتتكلا نيب قيبطتلاو ءدانتسالاو

 برم ماقم موقيو «ريبك دح ىلإ ةينيدلا ةبتكملا نع بوني اباتک
 اوناک نم هب علوأو باتكلا اذهب فغش دقلو «ثدحمو هيقفو « دشرمو
 «ةتيوبنلا بادالاو ةنسلا عابتا یلع نوصرحیو «تیدا نوقوذتپ

 ۵ . اهب نومتهي اوناکو
 : هتدمالن

 مهنم ناک « لضفلاب مهل دوهشملا ءاملعلا نم ريثك هنع ىقلت
 , يلبنحلا يقشمدلا مث ,يدادغبلا بجر نب دمحأ نب نمحرلا دبع
 «خیراتلاو ثیدخاو هقفلا يف ةديفملا تافلؤملا بحاص دهازلا ملاعلا

 ةيادبلا بحاص ريثك نب رمع نب ليعامسإ نیدلا دامع ظفاخاو
 ةمادق نب يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا مهنمو «ةياهنلاو
 . مهريغو ةريثكلا فيناصتلا بحاص يحلاصلا يليعامجلا يسدقملا
 : هناقو

 ر عفا ا تراک وه ۵۱ بتجر ۲۲ ن یون
 «ةماعلاو 3 وحلاصلاو نايعألاو ةاضقلا اهدهش هللا



 ۱۹ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 'ةنس نوتس رمعلا نم هل لمكو ؛هشعن لمح ىلع سانلا محازتو
 ا : همالك نم جذامن

 : ةيزوجلا ميق نبا لوقي

 ال ام اهنمو «ةيعيبطلا ةيودالاب لوزی ام بولقلا ضارمأ نم
 ضرمو «تومو ةايح هل بلقلاو «ةينامالا ةيعرشلا ةيودالاب الا لوزی
 . قيفوتلا هللابو ندبلل امم مظعأ كلذو « ءافشو

 الو ءبولقلا يفشي ال نيملكتملاو ةفسالفلا مالك نإ :لوقيو

 : لوقیف «ًادقعت اهدیزی لب «تاهيشلاو كوكشلا ليزي

 ًاريرقت حصأ نآرقلا يف وهف مهريغو نيملكتملا دنع ام نسحأ'

 دیقعتلا وآ «لیوطتلاو  فلکتلا الإ مهدنع سيلف ؛ًاریسفت نسحأو
 : ليق امك

 تعضو امل ايندلا يف سفانتلا الول

 (دمعلا الو ينغملا) ال رظانتلا بتك

 ًادقع مهنم معزب نوللحي

 دقعلا تداز هوعضو يذلابو

 ‹كوكشلاو هبشلا هوعضو يذلاب نوعفري مهنأ نومعزي مهف

 لاحملا نمو «كلذب تداز كوكشلاو هبشلا نأ ملعي يكذلا لضافلاو

 مالكو هللا باتك نم نيقيلاو «ملعلاو ىدبلاو ءافشلا لصح ال نآ

 ,نيكاشلا نيككشتملا نيريحتملا ءالؤه مالك نم لصحيو ءهلوسر
 یلع (ه۲۰7۱۰) يزارلا نیدلا رخف مامالا فقاولا ربخآ نیذلا

 : لوقی ثیح مهمارم نم هیلا یهتنا اب مهمادق) تایاهن

 ۱4ج: ةياهنلاو ةيادبلا "



 ۱۹۸ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 لاقع لوقعلا مادقإ ةياهن

 لالض نيملاغلا يعس رثكأو 0
 انموسج نم ةشحو يف انحاورأو

 لابوو یذآ انایند لصاحو
 انرمع لوط انثحب نم دفتسن ملو

 اولاق و ليق هيف انعمج نآ یوس
 اهتيأر امف «ةيفسلفلا جهانملاو ةيمالكلا قرطلا تلمأت دقل

 .نآرقلا ةقيرط قرطلا برقأ تيأرو «ًاليلغ ىورت الو ءاليلع يفشت

 نیفوصتلا رمآ رخآو «كشلا نیملکتلا رمآ رخآ :لوقیو
 . حطشلا

 يه يتلا بلاطملا هذه يف نيقيلا سفن ىلإ كلصوي نآرقلاو

 يف امل ءافش هلعجو «هب ملکت نم هلزنآ كلذلو .دابعلا بلاطم ىلعأ

 . نینموملل ةمحرو یدهو «رودصلا
 : بلقلا ضارمأ جالع يف نآرقلا جهنم رکذیو

 ةمكحلا نم هيف امم «تاوهشلا ضرم ةحجلاعمل هجهنم الثم

 ‹ءةرخآلا يف بيغرتلاو ءايندلا يف ديهزتلاو بيغرتلاب ةنسحلا ةظعوملاو
 بلقلا بغريف ءراصبتسالاو ربعلا عاونأ اهيف يتلا صصقلاو لاثمألاو
 امع بغريو «هداعمو هشاعم يف هعفني اميف كلذ رصبأ اذإ ميلسلا

 . يغلل اضغبم «دشرلل ابحم بلقلا ريصيف .هرضی
 حلصيف «ةدسافلا تادارإلل ةبجوملا ضارمألل ليزم نآرقلاف

 حلصتف ءاهيلع رطف يتلا هترطف ىلإ دوعيو «هتدارإ حلصتف بلقلا
 ىلإ هحالصو هتحصب ندبلا دوعي امك «ةيبسكلا ةيرايتخالا هلاعفأ



 ۱۹۹ ةو ميقلا ربا ةمالعلا

 لبقی ال لفطلا نأ امك «قحلا الإ لبقي ال ثيحب ريصيف « يعيبطلا لاحلا
 . نبللا الإ

 لباقب سيل لفطلاك ىتفلا داعو
 هلذاوع تحارتساو ءائيش 'ضحملا ىوس

 هديؤيو ءهيوقيو هيكزيامب نآرقلاو ناميإلا نم بلقلا ىذغتيف

 .هيوقيو هيمني امب ندبلا یذغتی امک «هکلم تشیو هطشديو هرسيو هحرفيو
 : بلقلا

 بلقو «ضيرم بلق ىلإ بلقلا ميقلا نبا ةمالعلا مسق دقو
 : لوقي حيحصلا بلقلا «بلقلا ایازم حرش دعبو « حیحص

 هبحو «هّلا يف هلک همه يذلا وه : حیحصلا بلقلاف ةلمجلابو

 هل هتظقیو هل همونو .هل هلامعأو . هل هندبو «هل هدصقو « هل هلک

 ىلع موحت هراكفأو ؛ ثيدح لك نم هيلإ ىهشأ هنع ثيدحلاو هثيدحو

 نوکت ثیح ال] ةطلخا نم هدنع رثآ هب ةولخلا و :هباحمو هيضارم

 ؛هيلإ هنوكسو هتينأمطو «هب هنيع ةرق «هل ىضرأو هيلإ بحأ ةطلخلا
 سفنلا اهتیآ اي) اهيلع الت هريغ ىلإ اتافتلا هسفن يف دجو املك وهف

 اهيلع ددري وهف "(ةيضرم ةيضار كير ىلإ يعجرا ةنئمطملا
 هبلإ يدي نيب بلقلا غبصنيف هئاقل موي هبر نم هعمسيل كلذب باطخل ا
 افلكت ال اقوذ ءهتفص ةيدوبعلا ريصتف « ةيدوبعلا ةغبصب قحلا .دوبعمو

 هبوبحم ةبحم يف ميتملا بحملا يتأي امك ءابرقتو اببحتو ًاددوت اهب يتأيف

 .هلاغشأ ءاضقو هتمدخب

 ۲۷-۲۸ :رجفلا - "



 ۰٠۰ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 اقطان هبلق نم سحآ يهن وآ هبر نم رمآ هل ضرع املکف

 يف ةنملا يلع كلو ؛ لثتمن عيطم عماس ىلإ ؛كيدعسو كيبل : قطني

 . . كيلإ دئاع هيف دمحلاو ؛كلذ

 ةع ا لش ا تل واجر ردا
 ‹نيكسملا فيعضلا زجاعلا ريقفلا كدبع انأو ءكريقفو كنيكسمو

 نإ يل ةوق الو «ينربصت مل نإ يلربص ال «ميحرلا زيزعلا يبر تنأو

 الإ يل ناعتسم الو « كيلا الا كنم يل ًأجلم ال «ينّوقتو ينلمحت مل
 . كنع يل بهذم الو «كباب نع يل فارصنإ الو ؛ كب

 هباصآ ناف . هیلع هتیلکب دمتعیو « هیدی نیب هعومجه حرطنیف
 ناو « قفشم بیبط نم عفان ءاودو «يلا تیدهآ ةمحر : لاق هرکی ام

 . ينع فرص ارش :لاق بحي ام هنع فرص

 هفارصنإ يف يل ترخ ًارمآ تمر مکو

 امحرآ و ربآ ينم يب تلز امو

 ,هبلا اقیرط هب یدتها ؛ءارضلاو ءارسلا نم هب هّسم ام لکف

 . : لیق امك هيلع هنم لخدي باب هل حتفناو
 ىضر وأ هركب ردق ينسم ام

 ا قيرط كيلإ هب تيدتها الإ ۵
 هب ينم اضرلا ىلع ءاضقلا ضمأ

 'اقيفر ءالبلا يف كتدجو ينإ
 يف اهتايحو تاناويحلا فصوب يريمدلاو ظحاجلا فرع

 بولسأ بدألا لهأ نم ريثك ىلع ىفخيو «ناويحلا نع امهيباتك

 م١١٠٠ قشمد ءملقلا راد .۵۰:ص .ةيزوجلا میق نبال بولقلا بط - ۲



 راد حاتفم "باتک نم ذوخأم جذومن يلي اميفو :ميقلا نبا ةمالعلا

 همعنو «هّلا تایآ نایب يف وهو ةدارإلاو ملعلا ةيالو روشنمو ةداعسلا

 فشک بحاص لاقو «هتافصو هقلخ عاونآ نایبو ؛ناسنالا یلع

 ركب يبأ نب دمحم نیدلا سمش خیشلل ةداعسلا راد حاتفم : نونظلا

 دئاوف هیف «مجحاریبک باتک ۷۵۱ یفوتلا میقلا نيا فورعلا

 تابثا ةفرعمو .هلضفو ملعلا ةفرعم اهعومجم نم سبتقی ةلسرم

 یلع درلا ةفرعمو «ةوبنلا ةفرعمو «ةعيرشلا ردق ةفرعمو « مناصلا
 سنان لويصا ةنفردسر رج او لاا و لا ةفرعمو: + نيمحتلا
 . دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ ةيرشبلا سوفنلا هب لمكت ام ةعماج

 : ةلمنلا

 :ةليحلا وأ ةنطفلا نم هتيطعأ امو « ةفيعضلا ةلمنلا هذه لمأت"

 يف ىرت كنإف «هنع ةفآلا عفدو « هظفحو هراخداو « توقلا عمج يف

 توقلا زارجإ تدارأ اذإ لمنلا ةعامج ىرتف «تايآو أربع كلذ

 س طوعا ت ر داف هک ا ااا نس سس

 ىلإ هلمحت ةلماح ةقفر نيتقفر اهارتف «هلقن يف تعرشو « هيلإ اهبارسأ

 يف كلت طلاخت ال هيلإ اهتويب نم ةجراخ ةقفرو ءابهاذ ابرس اهتويب
 قيرط يف نيبهاذلا سانلا ةعامج ةلزنمب نيطيخلاك امه لب ءاهقيرط

 كلت نم ءيشلا لمح اهيلع لقث اذإف «مهبناج نم نيعجارلا ةعامجو
 ةبشنملا ةلزنمب هلمح ىلع تدعاستو لمللا نم ةعامج هیلع تعمتجا

 هب رفظ يذلا ناك اذإف ءهيلع سانلا نم ةئفلا دعاستت يذلا رجحلاو

 ناو « هنیبو اهنیب اولخو اهتیب یلا هیلع اهتقفر اهدعاس ةدحاو نهنم
 . تیبلا باب یلع هنمساقت مث هیلع ندعاست ةعامج هفداص يذلا ناک



 ۲۲ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 : لاق :ابيجع اموي نهنم دهاش هنأ نيفراعلا ضعب ربخأ دقلو

 ضرألا نم هلمح قطت ملف هتلوازف ةدارج قش ىلإ تءاج ةلمف تيأر
 تعفرف :لاق «لمنلا نم ةعامجب اهعم تءاج مث ؛ دیعبریغ تبهذف
 تراد هناکم یلا اهتقفرب ةلمنلا تلصو املف املف «ضرألا نم قشلا كلذ

 تءاج مث ؛هتعضوف نمجرف ًائيش ندج ملف اهعم نردو هلوح

 هتلوازف هتفداصف تءاج مش هتعضوف ائيش ندجي ملف هتلوازف هتفداصف

 لوح نردف هتعفرف نهب تءاج مث «ديعب ريغ تبهذف هعفر قطت ملف
 هتعفرف نهب تءاجف تداعف هتعضوف نبهذف ائيش,ندجي ملف هناكم

 كلت نلعجو ةقلح نقلحت ائيش ندجيي مل املف ؛ناكملا لوح نردف

 .رظنأ انأو ءًاوضع ًاوضع اهنعطتف اهيلع نلماحت مث اهطسو يف ةلمنلا

 اهنكاسم ىلإ بحلا تلقت اذإ اهيف ةنطفلا رمأ بيجع نمو
 اذإف اعيرأ هترسك هنم ناتقلفلا تبني امم ناك نإف ءتبني الثل هترسك
 ىلإ هدرت مث «ءسمشلل هتجرخأ داسفلا هيلع تفاخو للب وأ دن هباصأ

 اهنكاسم باوبأ ىلع ًاريثك ابح نايحألا ضعب يف ىرت اذبلو ءاهتويب
 . ةدحاو هنم ىرت الف بيرق نع دوعت مث : ارسكف

 ضرألا نم رشن ىلع الإ اهتيرق ذختت ال اهنأ اهتنطف نمو
 نكلو ءداو نطب يف لمن ةيرق ىرت الف اهقرغيف ليسلا اهيلع ضيفي التل
 . هنم ليسلا نع عفترا امو هالعأ يف

 املوق نم هباتك يف لجوزع هللا صن ام اهتنطف يف يفكيو
 ايل هدونجو مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس تأر دقو «لمدلا ةعامجل
 هدونجو ناميلس مكنمطحي ال مكنكاسم اولخدا لمنلا اهيأ
 يف باطخلا نم عاونأ ةرشعب تملكتف ( : لمنلا ].(نورعشي ال مهو



 «صشلاو ءرمألاو ءةيمستلاو «هيبنتلاو ءادنلا : ةحيصنلا هذه

 تلمتشاف راذتعالاو «میمعتلاو ؛ میهفتلاو .صیصختلاو «ریذحتلاو

 بجعآ كلذلو .ةرشعلا عاونالا هه یلع راصتخالا عم اهتحیصن

 هتمعن ركش هعزوي نأ هللا لأسو .هنم ًاکحاض مسبتو اهلوق ناميلس
 حبست ممألا نم ةمأ نم ةئطفلا هذه دعبتست الو اهمالك عمس امل هيلع

 لزن لاق ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع حيحصلا يف امك اهبر دمحب

 مث «جرخأف هزاهجب رمأف «ةلغن هتغدلف ةرجش تحت ءایبنألا نم يبن

 تقرحأ ةلمغ كتغدل نأ لجأ نم هيلإ هللا ىحوأف «لمنلا ةيرق قرحأ

 . ةدحاو ةلمغ الهف حبست ممألا نم ةمأ

 : بلعثلا

 : ميقلا نبا لوقيو

 ؛ماعطلا هزوعأ اذإ بلعثلا نأ ناويحلا يف ةنطفلا بيجع نمو"

 هيلع عقيف ءاتيم ريطلا هبسحي ىتح هنطب خفنو تواق ًاديص دجی ملو

 . هذخأيف بلعثلا هيلع بثيف ؛ هنم لكأيل

 دسأ ىمست يتلا ةريبكلا ةبابذلا هذه يف ةنطفلا بيجع نمو

 او نکته اير مقو دق بابذلاب سحب نيح هارت كنإف «بابذلا

 هنع لفغو نأمطا دق بابذلا ىأر اذإف ,هیف كارح ال تاوم هنأك ىتح

 . هذخأیف هیلع بلی مث ,هلانی ثیحب هنم نوکی یتح ًاقیفر ابیبد بد

 اكرش ةكبشلا كلت جسني هنآ توبکنعلا لیح بيجع نمو

 بثو بابذلاو شغربلا اهيف بشن اذإف ءاهفوج يف نمكي مث ديصلل

 . همد صتماو هيلع

 ديص يكحي لوألاو «كابشلاو كارشالا دیص يک اذهف



 4 ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 ةرذلا نمریقحا ءيشلاب ةربعلا نیردزت الو دوهفلاو بالکلا
 ءاردزالاو ریقحا ءيشلا نم سبتقی سیفنلا ینعلا ناف ؛ضوعبلاو

 هباتک يف یلاعت هّلا برض مبلوقع ترکنتسا نیذلا نم ثاریم كلذب
 هللا نإ)ىلاعت هللا لزنأف «رامحلاو بلكلاو توبکنعلاو بابذلاب لثلا
 . (اهقوف امف ةضوعب ام الثم برضي نأ ىحتسي ال

 اهيردزت يتلا تاناويحلا هذه يف اهرثكأو مكحلا رزغأ امف
 هتمكحو هتمحرو هفطلو قلانلا ىلع اهيف ةلالد نم مكو ءاهرقتحتو
 يذلا اهديص صانتقا يف فطلتلاو ليحلا هذه همبلأ نم لطعملا لسف

 ةوقلا نم اهبلس ام لدب اهيف ليحلا هذه لعج نمو ءاهتوق لعج
 ةردقناو ةوقلا نم اهبلس امع ةليا نم اهاطعآ ام اهانغأف ةردقلاو

 . "ريبخلا فيطللا ىوس
 +: همالک نم جدامت

 قوشلا نع ريبعت اهيف ةريشمو ةرثؤم ةعئار ةعطق هذهو
 فصوو ؛هاضرو بييخلا ليبس يف ءادقلاو رماغلا بحلاو ءدجولاو
 لب ءناسنإل سيل ءادفلا حورو بحلا اذه نكلو ؛هئاطعو هلضفل
 :ىلاعتو هناحبس هللا تاذل

 : هباوئو هلضفو داهجلا نيبي وهو ةيزوجلا ميق نبا لوقي
 مل نم نود مهلتاق نل كلذ دعب لاتقلا مهیلع ضرف مث

 ."(مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس 2 اولتاقو ) :لاقف مهلتاقب
 انوذأم مث «امرحم ناکو «ةفاک نيكرشملا لاتق مهيلع ضرف مث

 نانبل توریب ةيملعلا بتکلا راد ۲۳-۰۲5ص قداعسلا راد حاتفم - :
 ۱۹۰ :ةرقبلا - "



 ۲. ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 ام نیکرشلا عيمجل هب ًارومأم مث «لاتقلاب مهأدب نمل هب ًارومأم مث هب

 . روهشملا ىلع ةيافك ضرف وأ ؛نيلوقلا دحأ ىلع نيع ضرف
 ار «بلقلاب اس نیع ضرف داهشجا سنج نآ قیقحتلو

 نم عونب دهاجي نأ ملسم لك ىلعف «دیلاب امو «لاماب امو «ناسللاب

 . عاونألا هذه

 يفف ؛لاملاب داهجلا امأو «ةيافك ضرفف «سفنلاب داهجلا امأ

 يف سفنلابو هب داهججلاب رمألا نآل هبوجو حیحصلاو ؛نالوق هبوجو

 اودهاجو ًالاقثو افافخ اورفتا) :ىلاعت لاق امك «ءاوس نآرقلا

 متنك نإ مكل ريخ مكلذ هللا ليبس 4 مکسقناو مکناومأب
 لوخدو «بنذلا ةرفغمو «هب رانلا نم ةاجنلا قلعو «' (نوملعت

 مكيجنت ةراجت ىلع مكلدأ له اونمآ نيذلا اهیآ ای) : لاقف .ةنحبا
 هللا ليبس ي نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤت ميلأ باذع نم

 مكل رضغي ؛نوملعت متنك نإ مكل ريخ مكلذ مكسفنأو مكلاومأب

 نكاسموراهنألا اهتحت نم يرجت تانج مكلخ ديو مكيونذ
 نإ مهنأربخأو ء"(ميظعلازوفلا كلذ .ندغ تانج 2 ةبيط
 بسیرقلا حتفلاو رصتلا نم نوبحي ام مهاطعأ «كلذ اولعف

 ءداهحلا يف اهثوبحت ىرخأ ةلصخ مكلو «" (اهنوبحت ىرخآو) : لاقف
 رتشا) هنأ هناحبسربخأو ‹(بيرق حتفو هللا نمرصن "يهر

 مهضاعأو" 6« ةنجلا مهل نأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم

 (۱ : ةبوتلا - أ
 ۰ :فصلا - "

 ۱۲۰ فصلا - ۳

 ۱۱۰ : هبوتلا -



 ۳ ةيزوح لا ميقلا ربا ةمالعلا

 نم ةلزنملا هبتك لضفأ هعدوأ دق دعولاو دقعلا اذه نأو «ةنجلا اهيلع

 هنأ مهمالعإب كلذ دكأ مث «نآرقلاو « لیجنٍلاو ةاروتلا يهو ؛ءامسلا

 ناب مهرمآ نأب كلذ دکآ مث ؛یلاعتو كرابت هنم هدهعب یفوآ دحآ ال

 زوفلا وه كلذ نأ مهملعأ مث «هيلع هودقاع يذلا مهعيبب اورشبتسي

 . ميظعلا

 هرطخ مظعأ ام عيابتلا اذه دقع هبر عم دقاعلا لمأتيلف

 زوفلاو «ميعنلا تانج نمثلاو «يرتشملا وه لجوزع هللا ناف «هلجاو
 دقعلا اذه هدي ىلع ىرج يذلاو «كانه هتیژرب متمتلاو « هاضرب

 اذه ةعلس نإو ءرشبلاو ةكئالملا نم هيلع مهمركأو هلسر فرشأ

 .ميسج بطخو ميظع رمأل تئيه دقل اهنأش
 هل تنطف ول رمأل كوویه دق

 لّمهلا عم ىعرت نأ كسفنب ًابراف

 امهارتشا يذلا ءامهكلامل لاملاو سفنلا لذب ةنحلاو ةبحلا رهم

 هّلاب «ةعلسلا هه موسو « سلفملا ضرعملا نابجلل امف «نينمؤملا نم

 ةئيسنلاب اهعيبيف ءتدسك الو ؛نوسلفملا اهماتسيف تلزهام

 ابل اهبرري ملف «ديري نم قوس يف ضرعلل تميقأ دقل «نورسعملا
 مهيأ نورظتني نوبح ا ماقو «نولاطبلا رخأتف « سوفتلا لذب نود نمشب
 يق تعقوو « مهنیب ةعلسلا ترادف « نمثلا هسفن نوکی نآ حلصی

 . (نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ#دي

 ةحص ىلع ةنيبلا ةماقإب اوبلوط ؛ةبحملل نوعّدملا رثك ام
 ؛ يجشلا ةقرح يلخلا ىعّدال «مهاوعدب سانلا يطعُي ولف «ىوعدلا

 ه4 :ةدئاملا



 ۲۰ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 لق ةنيبب الإ ىوعدلا هذه تبثت ال : ليقف «دوهشلا يف نوعدملا عونتف

 قلخلا رخأتف ۰ ۲6هّللا مکیبحی ينوعبتاف هّللا نوبحت متنك نإ
 هقالخأو هیدهو «هلاوقأو هلاعفآ يف لوسرلا عابتآ تبثو «مهلک

 نودهاجیرف ةیکزتب الا ةلادعلا لبقت ال : لیقو «ةنيبلا ةلادعب اوبلوطف

 نیعدلا رثکآ رخأتف ۰" (مئال ةمول نوفاخي الو هللا لیبس 3
 مبلاومأو نيبحملا سوفن نإ: مبل ليقف «نودهاجملا ماقو «ةبحملل

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإف ءدقعلا هيلع عقو ام اوملسف «مبل تسيل

 نم ميلستلا بجوي عيابتلا دقعو «ةنجلا مهل نأب مہلاومأو مهسفنأ

 ردق ةلالجو «نمثلا ردقو ىرتشملا ةمظع راجتلا ىأر املف «نيبناجل ا

 هيف تبثأ يذلا باتكلا رادقمو .هيدي ىلع عيابتلا دقع ىرج نم

 اوآرف «ملسلا نم اهریغل سیل انأشو ردق ةعلسلل نآ اوفرع «دقعلا
 مهارد سخب نمثب اهوعیبپ نآ شحافلا نیغلاو نيبملا نارسخلا نم

 لعاف ناف .اهترسحو اهّتعیت یقبتو .اهتوهشو اهتذل بهذت .ةدودعم

 ناوضرلا ةعيب یرتشلا عم اودقعف «ءاهفسلا ةلمج یف دودعم كلذ

 الو كليقن ال هّلاو :اولاقو «رایخ توبث ریغ نم ًارایتخاو یضر
 تراص دق :مبل لیف «عیبلا اوملسو ۰ دقعلا م املق كلیقتسن

 تناك ام رفوأ مكيلع اهانددر دقف نآلاو ءانل مكلاومأو مكسفنأ

 هللا لیبس 3 اولتق نیذلا نیسحت الو) اهعم مکلاومآ فاعضأو

 مکسوفن مکنم متبن مل « , '(نوقزري مهبر دنع ءایح لب ءاتاومأ

 ۱ : نارمع لآ -

 6 :خدئالا -

 1۹ : نارمع 0



 ۲۰۸ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 لوبق يف مركلاو دوجلا رثأ رهظيل لب «مكيلع حبرلل ابلط مكلومأو
 نمثلا نيب مكل انعمج مث ؛نامثألا لجأ هيلع ءاطعإلاو بيعملا

 هيلع هللا ىلص هنم ىرتشا دقو هللا دبع نب رياج ةصق لمأت «نمثملاو

 لتق هوبأ ناكو « ریعبلا هیلع درو .هدازو نمثلا هافو مث «هریعپ ملسو
 لاح لعفلا اذهب هركذف ء«دحأ ةعقو يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم
 نمت يدبعاي:لاقو احافك هملكو "هايحأ هللا نأ 'هربخأو ؛ هللا عم هيبأ

 ‹ قئالخلا ملع هب طيحي نأ همركو هدوج مظع نم ناحبسف ۰ يلع
 عيبملا لبقو ءدقعلا ليمكتل قفوو «نمثلا ىطعأو ؛ةعلسلا ىطعأ دقف
 هسفن نم هدبع یرتشاو «نامنالا لجآ هيلع ضاعأو ءهبيع ىلع

 دقعلا اذهب هحدمو ءهيلع ىنثأو ؛نمثملاو نمثلا نيب هل عمجو ؛«هلامب

 .هنم هءاشو «هل هقفو يذلا هناحبس وهو

 دف ءمه اذ تنک نا الهیحف

 الحارملا وطاف قوشلا يداح كب ادح

 ۱ مههاضرو ‹ مهبح يدانمل لقو

 الماوك افلأ كيبلا عداماذإ

 نإف مهنود نم لالطألا رظنت الو

 الئاوح ندع لالطألا ىلإ ترظن

 دعاق ةقفر رسیسلاب رظتنت الو

 ال ماح ك_ینکی قوشلا ناف هعدو
 ىلع رسو مهيلإ ًاداز مهنم ذخو

 الصاو حبصت بحلاو ىدبلا قيرط



 تند اذ] لارش مهارسکذپ يحأو

 الماع كديعت ىركذلاف كباكر

 ابل لقف لالكلا نفاخت امإو

 الهانلا یغباف لصولا درو كلمامآ

 هب رس مث مهرون نم اسبق ذخو

 ال عاشلا سیل كيدهي مهرونف
 هب لقف كارألا يداو ىلع يحو

 الشاق تنک ن] مث مهارت كاسع

 لا فرم يدنع نامعن يفف الاو

 الاس تنك ذإ مهبلطاف ةبحأ

 نإف هتليلب عمج يفف الإو

 ال فاغ ناك نم حيو اي ىنمف تفت

 اهنإف ندع تانج ىلع يحو
 الزان تنك اهب ناوألا كلزاتتم

 اذ لجأل نوحشاكلا كابس نكلو

 الزانملا يكبت لالطألا ىلع تفقو ۵
 لا ةنجب ديزملا موي ىلع یحو

 الذاب تتک ن] سفنلای دنجف دوسلخ

 تب اف ناسا وسر اعف

 الزانم تسیلف اهزواجو لیقم

 اهب مك قلخلا اهباتني تفع ًاموسر
 التاق قلخلا اذل اهيف مكو ليتق



 ۳۹۰ ةيزوجلا ميقلا نبا ةمالعلا

 يذلا جهنملا ىلع اهنع ةنمي ذخو

 الهآ ةبحألا دفو ىرس هيلع

 ةعاس ربصلاب سفن اي يدعاس لقو
 الئاز حبصي دكلا اذ اقللا دنعف

 يضقنت مث ةعاس الإ يه امف

 الذاج ناحرف نازحألا وذ حبصيو
 ةيبألا سوفنلا مالسلا راد ىلإو « هللا ىلإ يعادلا كرح دقل

 ,ةيعاو نذأ هل تناك نم ناميإلا يدانم عمسأو «ةيلاعلا ممبلاو
 يف هب ادحو «راربألا لزانم ىلإ عامسلا هزهف ءايح ناك نم هللا عمسأو
 هللا بدتنا" :لاقف رارقلا رادب الإ هلاحر هب تطح امف . هریس قیرط

 هعجرأ نأ يلسرب قيدصتو « يب ناميإ الإ هجرخي ال هليبس يف جرخ نمل
 ىلع قشأ نأ الولو «ةنجلا هلخدأ وأ «ةمينغ وأ ءرجأ نم لانامب
 مث «هللا ليبس يف لتقأ ينأ تددولو ةيرس فلخ تدعق ام « يتمآ

 '.لتقأ مث ءايحأ مث « لتقأ مث ءايحأ

 تناقلا مئاقلا مئاصلا لثمك هللا ليبس يف دهاجملا لثم :لاقو
 هللا ليبس يف دهاجملا عجري ىتح ةالصالو مايص نم رتفي ال هللا تايآب
 هعجري وأ «ةنجلا هلخدي نأ ءافوتي نأب هليبس يف دهاجملل هللا لكوتو

 ."ةمينغ وأ رجأ عم الاس
 "اهيف امو ايندلا نم ٌريخ ةحور وأ هللا ليبس يف ٌةودغ' :لاقو

 ناميإلا يف 85/1: يراخبلا هجرخأ -'
 .داهجلا ىف 5-ه/5 :يراخبلا هجرخأ - :

 :٠٠/٠٦ يراخبلا



 ۲۹1 ةيزوحلا ميقلا نبا ةمالعلا

 يدابع نم دبع اميأ' :ىلاعتو كرابت هبر نع يوري اميف لاقو

 نا هعجرآ نآ هل تنمض «يتاضرم ءاغتبا يليبس ی ًادهاج جرخ

 همحرآو هل رفغآ نآ هتضبق ناو ؛ ةميتغ وأ رجأ نم باصأ امب هتعجرأ

 . 'ةنجلا هلخدأو

 ۷۱/۳٣-۷۷ : ص دابعلا ریخ یده ف داعملا داز - .داهجلا ف ۱۸/١ : یئاسنلا ا

 ةلاسرلا ةسسؤم طوژنرالا رداقلا دبعو طوونرالا بیعش قیقحتب ‹ ةيزوجلا ميق نبال

 : م14 ماع كیمالس الا رانلا هبتکم





 YF ىرينملا یک 7 نيدلا فرش

 يرينملا ىيحي نيدلا فرش خيشلا
۱ - ۸۷۸۲ 

 لصب «يرينلا ییجی نب دمحآ نیدلا فرش كللا مودخم وه

 ربکالا هدج لقتنا يشرق يمشاه وهف «بلطملا دبع نب ريبز ىلإ هبسن

 سا نم الا راک ناک يذلا هيقف جات دمحم خيشلا

 دهع يف تناك دنبلا ىلإ هتلحر نأ نوخرؤملا ىريو :١"رينم"ىلإ

 نيعم خيشلا دهع وهو ,.(ه 05 م)ىروغلا نيدلا باهش ناطلسلا

 دهع يف دنبلا ىلإ زجس" نم لقتنا يذلا ء«(ه۷ م) يزجسلا نیدلا

سأو يبلدو ريمجأ حتف يذلا /5١1( م) كبيأ نيدلا بطق
 ةلودلا س

 ا يزجسلا يتششلا نيدلا نيعم خيشلا نطوتساو « ةيمالسإلا

 . ةينابرلا
 : يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبأ خيشلا ةحامس لوقي

 سماضطا نرقلا يف دنبلا ق ةيمالسالا ةلودلا تسسأت

 نم فارشاالاو ءاملعلا اهدصقو ۰ نیدلاو ملعلا تنضتحاو  یرجپلا

 تقاض وآ «هدلب هب ابن نم لک اهیلا یوآو «یمالسالا ملاعلا ىصقأ

 ينسحلا يلع نسسحلا يسبآ .مالسإلا ف اا ركفلا لاجر مسا

 .مالعألا نم دنهلا خيرات ف نمب مالعإلا (ةيدرألاب)يودنلا



 "1 یرینلا ییحی نیدلا فرش

 نم اوحزن «ملعلاو نیدلا لهآ نم فالآ اهیف عمتجاو . هضرآ هیلع

 ةريبکلا سوفتلاو ةيلاعلا ممبلا له اهدصقو . راتتلا ةنتف ق مهدالب

 ةبغرب وأ ‹ةقداص تارشبمو ةيبيغ تاراشإب « ةاعدلاو نیدهاجما نم

 ,ةوعدلاو داهجلا يف اوطشنف «ةيمالسإلا ةوعدلا رشنو داهجلا يف

 مهتيصخشو ةبيطلا مهقالخأ ريثأتب ةبيرغ ةعرسب مالسإلا رشتناو
 نيعم خيشلا دي ىلع نيينثولا نم فالآ تائم ملسأ دقو «ةيوقلا

 «نادلبلا نم اهرواج امو «ريمجأ يف (ه1۲۷م) يتشجلا نيدلا

 ليعامسإ خيشلادي ىلع باجنب يف فالآ ملسأو

 (ه11)ینهدوجألا نیدلا دیرف خیشلاو «(ه :۸م)يروهاللا

 ينادمهلا باهشلا نب يلع ديسلا دي ىلع اهلك ريمشك تملسأو
 . (ه۷۸۲۱۸)

 ,تاموكحلا هذه بنج ین ةلقتسم الود نیدلا لاجر سسأو

 تلقتساو «تاموکحا هذه نم ًاذوفن قمعأو ءاناطلس مظعأ تناك

 ىلع نومئاقلا ناكو «ةيقلخلاو ةيحورلا ةيحانلاب ةيحورلا لودلا هذه
 كللا نآ دهوش ام ًاریثکو «حاورالاو بولقلا نومکحی لودلا هذه

 هجاوزآو هطالب ىلعو هيلع مكحيو اهلك دالبلا ىلع مكحي ناك

 نوکی دقو هموی توق دجی ال دق نيحلاصلا نم لجر هتناطبو هدالوأو

 .""هنم اشيع معنأو عبشأ كلملا اذه باود

 ىلع ملسأو . هیقف جات دمحم خيشلا نم ريبك قلخ دافتسا

 ىلإ خيشلا داع نمزلا نم ةرتف دعبو «نيملسملا ريغ نم ريبك ددع هيدي
 يف ترقتسا هترسأ نكل «هنطو يف هتايح ةيقب ىضقو « ليلخلا هنطو

 يودنلا خيشلل اهتاروطتو دنهلا يف ةيمالسإلا ةوعدلا '



 ۳۱ یرینلا حب نیدلا فرش

 . اهتنطوتساو "رینم
 باهش مألا ةهج نم نيدلا فرش دمحأ خيشلا دج ناكو

 هنطو ناکو «ةيدرورهسلا ةلسلسلا ةمئآ نم توج كج نیدلا

 ةمصاع هنتب نم برقب ماقآو «دنبلا یلا اهنم لقتنا « رغشاک
 باهش خیشلا يدشرتسم نم توج كج خيشلا ناكو ؛"راهب'ةيالو
 ةماقتسالاو دهزلاو « عرولا نم ةياغ ین ناکو «يدرورهسلا نیدلا

 نم ناکو (ملاعلا رون) يآ .توج كجب فرعف « لا هب برضی

 نيدلا فرش دمحأ خيشلا بسن لصي كلذبو «نيينيسحلا فارشألا

 . هنع هللا يضر نيسحلا انديس ىلإ مالا ةهج نم
 : هتساردو هدلوم

 أرقو « رینم ةبرق يف هه 1۱۱ يف نیدلا فرش خیشلا دلو

 بسک لیبس يف تالحرب ماق مث «هتیرق باک ین ةيئادتبالا بتکلا
 نیدلا فرش خیشلا مهنم ناک «هرصع خیاشم رابک یلع ًارقو « ملعلا

 ناطلسلا دهع يف «ةيبرتلاو ملعلا باطقأ نم ناك يذلا ةماوت وبأ

 هةدم هدنع ماقأف ؛ءاملعلل اعجرم ناکو ؛شمتلا نیدلا سمش

 يف يحمي نيدلا فرش خيشلا لوقي ءهعروو هلضفو هملعب فغشو
 . نيدلا فرش خيشلا هذاتسأ نع "تمعن رب ناوخ هباتك

 ءدنبلا ءاحنأ رئاس يف هيلإ ىموي املاع نيدلا فرش خيشلا ناك

 . "اهلك دنبلا يف ملعلا يفريظن الو ليثم هل نكي ملو

 حتفب راص مث «ءابلا حتفو نونلا نوكسو ميملا مضب ۸11١۷3۲ لصألا يف رينم - "
 ءابدألا هبلع ةفاوو «تايب “ا ضعب يف ءاج اذكهو ءءابلا حتفو نونلا نوکسو .میلا

 000 (مالعألا نم دنهلا خيرات يف نمب مالع الا ) . باتکلاو



 0 يرينملا ىبحي نيدلا فرش

 نع عطقناو ءايلك ملعلا ىلإ ىيحي نيدلا فرش خيشلا عطقنا

 يف ناكو «ءاذغلل اتقو ددحب ناک هنآ ملعلاب هفغش غلبو «ءيش لک

 هللا همحر سنآ نب كلام مامالا ذیملت يثيللا يحي خيشلل الاثم كلذ

 عم كلام سلجم يف ناك هنأ ىوري «ليفلا ةدهاشمل جرخي مل يذلا

 باحصأ جرخف «ليفلا رضح دق لئاق لاقف «هباحصأ نم ةعامج
 ال كل ام : كلام هل لاقف « ىيحي جرخج ملو «هيلإ اورظنيل مهلك كلام

 نم تئج امنإ :لابقف ؟سلدنألا كددلبب نوكي ال هنأل «هارتف جرخت

 ىلإ رظنأل ئجأ ملو «كملعو كيده نم ملعتأو كيلإ رظنأل يدلب
 . سلدنألا لقاع هامسو «كلام هب بجعأف « ليفلا

 يتلا لئاسرلاو بتكلا أرقي ال نيدلا فرش خيشلا ناك كلذك

 يف اهعضي ناكو «هتلئاع رابخأب رثأتي اليكل هترسأ نم هيلإ يتأت تناك

 هجوزف «ةايحلا يف هدهزو ملعلاب هفغشب هذاتسأ بجعأو «قودنص

 هذاتسأ رقم "نؤاكرانس" يف يبيح نب نيدلا فرش خيشلا ماقأو «هتنبب

 ىلإ ةدوعلا هنذأتسا مث «ةدم جاوزلا دعب ةماوت يبأ نيدلا فرش خيشلا ۵

 . م١1۹ ماع يف كلذ ناكو «هدلاو ةافو ملع ال نطولا

 ءرهاظلا ملعلاب يفتكي نأ نيدلا فرش خيشلا ضري ملو

 هقفاري ناكو «ةيكزتلاو ةيبرتلل "يبلد" ىلإ رفاسو هتدلاو نذأتسأف

 E ؛نيدلا ليلج خيشلا هقيقش

 دقف ؛كلذك ةينيدو ةيسايس ةمصاع يبلد تناكو «رابكلا نيينابرلاو

 رضحف تقولا كلذ يف خياشملا خيش ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلا ناك

 همركأف ؛ةينيدلاو ةيملعلا لئاسملا يف لدابت امهنيب ىرجو ءهسلاجم

 ١44. :ص « ” ج2 ناكلخ نبال نايعألا تايفو '



 ۳۷ يرينملا يبحي نیدلا فرش

 نآ نم مفرآ هنکل « بامع هنإ : لاقو « مارک ملا ةياغ نيدلا ماظن خیشلا

 يلع وب خیشلا سلاجم رضحو « تب يناب یا خیشلا هجوتو  هدیضا

 خیش هنا هتسارفو هملع لضفب هنع لاق هنکل .ردنلق نیدلا فرش

 نيدلا بيجن خيشلا ىلإ هجوت مث ؛«لاحخا بولغم هنكل نيك

 «هدنع ةماقالا ررقو «خیشلا اذه ةبحص هقوذ لبقف یسودرفلا

 روف هنم ةزاجالا لانو «هدی یلع عیابف «هضویف نم ةدافتسالاو

 لهأ هنأو «لامكلا غلب هنأ هتسارفب كردأ خيشلا نأل ‹هتعیب ي هلوخد

 . داشرإلل

 ةا تر يلا ااا هامة لادا

 نم ناكو ؛ ةنسلا عابتاو ؛ديحوتلا هيلع بلغ ةلسلسلا هذه ىلإ بستنا

 يندملا دمحم نيدلا بطق ديسلا نينمؤملا ريمأ خيشلا ةلسلسلا هذه

 'ينادمبلا يلع خيشلاو '(ه7170)

 دشرتسم وه يولهدلا نیدلا دامع خيشلا نبا يسودرفلا نيدلا بيجن هجاوخ - '
 دشرتسم وه يسودرفلا نيدلا نكر خیشلاو هیخآ نباو يسودرفلا نیدلا نکر خیشلا

 یا لصو يذلاو :ةيسودرفلا ةلسلسلا خیاشم لوآ وهو يدنقرمسلا نیدلا ردب خیشلا
 هجاوخ ریبکلا خیشلا دشرتسم وهو يزرخاب نیدلا فیس خیشلا دشرتسم وهو « دنهلا

 وه یربک نیدلا مجنب فورعلا رمع نب دمحآ بانجلا وبآ خیشلاو یربک نیدلا مجن

 »۰7۳ م) يدرورهسلا رداقلا دبع بیجنلا وبآ نیدلا ءایض خیشلا يدشرتسم رابک نم
 بحاص يدرورهسلا رمع نیدلا باهش .خیشلا مع وه يدرورهسلا رداقلا دبع خیشلاو

 . هخيشو ةيدرورهسلا هقیرطلا ماماو فراعلا راو

 ناك نيينابرلاو ءاملعلاو نيدهاجملا رابك يندلا نيدلا بطق خيشلا ةرسأ ف أكن -

 مامإلا هتيرذ يفو .يرونبلا مدآ مامإلا يدشرتسم دحأ < ؛ يتسحلا هللا ملع خیشلا مهنم

 يحلا دبع خيشلاو يدابآريصنلا دمحأ هجاوخ خيشلاو ديهشلا نافرع نب دمحأ

 .”مالعألا نم دنهلا خيرات ف نمب مالع الا" بحاص ينسحلا

 یضق : یصحپ ال ددع هدي ىلع ملسأ ءريمشك خيش وه .ينادمهلا يلع خيشلا -



 ۳۲۸ ( ىرينملا ىيحي نيدلا فرش

 نيدلا بيجن خيشلا ةزاجإب نيدلا فرش خيشلا زاف نأ دعب

 يف هذاتسأ ةزاجإ كلذ لبق زاح دقو « ةيناحورلا ةيبرتلا يف يسودرفلا

 «سفللا ةيبرتو «ةضايرلاو «ةدهاجملا ىلإ هجوت «ةيبرتلاو ميلعتلا
 ال لمأتلاو «ةدابعلا ىلإ اعطقنم ةنس ١4 ىضقو «قلخا نع مطقناف
 . ةالصلل الإ هتولخ نم جرخي

 لل سنتا هنا دس تنسو كلو

 ينبلغ «يسودرفلا نيدلا بيجن يخيش دنع نم تجرخ املا
 موی دعب اموی ةعيبطلا هذه تدادزاو ,ةديدش ةباكو نزح

 ةباغ ىلإ أجل نأ ىلإ سانلاب طالتخالا كرت ةعيبطلا هذه ةبلغلو

 تاراغلاو فوهکلا يف ًاليوط أتقو يضقی ناکو «ةشحولا ریکجار
 ناك هع ا ةا اه روا وا هردو ىنانلا اکو
 نيدلا ماظن خيشلا ءايلوأ نيدلا ماظن خيشلا يدشرتسم دحأ مهنم

 دونبلا كاسنلا نم ددع ةباغلا هذه يف ناكو « یلوم ماظن ب فورعملا

 اذکهو .مالسالا مهیلع ضرعیو « مهب يقتلي خیشلا ناکف ؛ اضيأ
 دئادش تلمحت :لوقيناكو «ةنس ةرشع يتنثإ نم رثكأ ىضق

 الاح ناک هنآ ودبی هنکل «ًابارت لوحتل لبج یلع ترم ول تادهاجو
 . هرمع رخآ يف كلذب ايضار كي ملو «هيلع أرط

 اوناك نيذلا هذيمالتو خیاشلا ضمب هربجآ ۷۲۱ ماع يفو

 فوهکلاو تاباغلا ی هيلإ لوصولا يف دئادشلا نولمحتیو هنودصقی
 يلو الو «ةفرغ هل اونبو «ةباغلا جراخ ناکم ىلإ لقتني نأ ىلع

 اهیف ةيكودنهلا ةيبلغألا تلوحت يتلا ةرامالا هذه يف مالسالا رشنو «ریمشک يف هتايح
 ۵ . مالس الا یلا



 ۳۹۹ یربثلا یی نیدلا فرش

 دج راهب ةيالو مکاح لسرآ «هیبآ توم دعب قلغت دمحم ناطلسلا

 وه اهيف ميقي ةيانب هل ىنبي نأ هنم بلطو ةداجسب هيلإ كلما
 كلذ لوبق ىلع رصأو «هتقفنل ةعيض هل صصخو «هودشرتسمو
 ءاهركم هيلإ لقتناف «كلملا عم عارصلا يدافتل اهركم خيشلا لبقف
 . دبعملا اذه ىلإ لاقتنالا ىلع ينوتربجأ مكنأ هئاسلجل لوقي ناكو

 اذهب قيلأ ال انأ هئاسلجل ةيانبلا كلت ىلإ لقتنا امدنع لاقو

 نأل «كلملا دج ةيالولا مكاح مكحل الاثتما كلذ تلبق ينكل :ناكملا
 ءءارقفلا ىلع هتفرص انه دجوي ام لكو ءاهنم دبال رمألا ىلوأ ةعاط

 اذهب مكنوفرعي ال سانلا نإ هيدشرتسم نم ءاسلجلا دحأ هل لاقف

 يتأي انه يتأي نم لكو «قحلاب مکنوفرعی اغفاو « یلصلا الو ناكملا

 . هیوقیو مالسلا مکتکربب ها رهظیسو « مکتیناحورل

 هلاصتاو ناكملا اذه ىلإ خيشلا لاقتناب دیدج دهعاقح ادب

 زعم نیسح خیشلل اقبطو «ریثک قلخ هب دشرتساو دافتساو ۰ سانلاب
 تحلص صخش فلآ ةئام نم رثکآ هب دشرتسا یخلبلا سمش

 ةجرد صخش ةئامثالث نم رثكأ غلب تاریدقتلا ضعبل اقبطو ؛ مهتايح
 كاسنلا نم ريبك ددع هيدي ىلع ملسأو «ةيمالسالا ةفرعلاو «لامکلا

 ۵ . مهیعبتمو مهذیمالت عم نیفورعلا سودنپلا
 دئاقعلاو تاقبطلا رئاس لاجر اهرضح ناک يتلا هسلاجم تناك

 ,يزوجلا نبا نمحرلا دبع خیشلا ریثأتک هظعاوم ریثأت ناکو «ةرماع

 ةرجفلاو «ةاسقلا بولق قرتو . هظعاوع هسلاجم يف نوبوتي سانلا ناك

 مالک ناک اغنإو «ثعاب وآ « نیعم عوضوم همالکل نکی ملو «همالکب

 . ضیفیو هژام قفدتی يذلا لالشلاک ناکف « هبلق نم ردصی



 ۳۲۰ يرينملا ييحي نيدلا فرش

 ظ ؛ همالک

 ؛ هظعاوم :ماسقأ ةثالث ىلإ نيدلا فرش خيشلا مالك مسقني

 ناكو «تاقبطلا رئاس لاجر اهرضحي ناك يتلا سلاجملا يف هثيداحأو

 ناکف « بلق سواسو هدوارت وآ «تاهبشو كوكش هرواست نم مهنم

 حرشی عنقم بولسأب اهیلع درب خیشلا ناکو «خیشلا یلع اهضرعی

 هشیداح ال وآ «نیعم عوضوم سلاجا هذپل نکی ملو « لئاسلا بلق

 وأ ؛ةذتاسألا مالكك همالك نكي مل كلذکو ,صاخ عوضوم

 وأ «لئاسم نوريثي سانلا ناك لب « تمصب عماسلا هعمسي خويشلا

 سلاجملا هذه تناكف , « عوضوم یلع مالکلا أدبي هسفنب خيشلا ناك

 دقو ؛ةمهم تكن ىلع همالك لمتشيو «ةيبرتو «ةفرعمو ملع.سلاجم

 . يناعملا ندعم" باتك يف ردب نيز خيشلا هظعاوم عماج فصو

 نع ةلئسأ هيلإ نوهجوي نورضاحلا ناك سلجم لك يف"
 ةعيرشلا ةحلصمو مالسالا ماکحآ نم مکح وآ «ةيکزتلاو ناسح الا

 ىلع دري خیشلا ناكف «يبلإلا نافرعلا رارسأ نع وأ ؛هيف ةنماکلا

 لاسرتسالاو لاؤسلا ىلع لئاسلا عجشيو « مامتها لكب ةلئسألا هذه

 اقیش ابولسأ هدر يف مدختسی هنال لس بو « هیف

 . بولقلا هیلا لیق ٠ اعنقم الالدتساو

 حرشی خیشلا ناکو ؛ينيد باتک أرقي ناك نايحألا ضعب ينو

 عوضوم ىلع ملكتي انایحأو ء«صخش لك هغيستسي ًاحرش عوضوملا

 «ناسحالاو «ريسفتلاو ؛ثيدحلا لوصأو هقفلا يف قيقد يملع

 . ءاملعلا همالك نم ديفتسيف

 ىلإ اههجو يتلا هلئاسر يف هبتك ام وه همالكل يناثلا مسقلاو



 ۲۲۱ _یرینلا یی نیدلا فرش

 ةرثزلا لئاسرلا هذبل ريظن دجوي الو « هیدشرتسمو «هذیمالتو هوعبتم
 عقاولا يف يه لئاسرلا هذهو «يدنهرسلا دمحآ مامالا لئاسر يف الإ

 اهبولساب لئاسرلا هذه زاتعو . ةفرعلاو «ةمکحلل ةينغ ةورثو ةنازخ

 ؛ةقيقدلا فراعلاو «رداونلاو تکنلاب زاتمت امک «باذحما رثولا يبدألا

 لازت الو «يسرافلا بدألا يف ًايبدأ اثارت لكشتو «ةيسرافلا يف يهو

 ,بولقلا ريخستل اهتيحالصو بالخلا اهريثأت لمحت لئاسرلا هذه
 دهع رورم مغر لئاسرلا هذه لمحتو « لیوط نمز رورم دعب ىتحو

 ءاهتباتك تقو هلمحت تناك يذلا ريثأتلا سفن ءاهتباتك ىلع ليوط

 «زحا بیصت ماهس اهنأک اهتاملک ضخب ودبتو « حارشلا اهحرش دقو
 . اهفادهآ نع شیطت الو

 تافلوم اهنم «ةریثک يمهو هتافلوم يف همالک ثلاثلا مسقلاو

 ةيكزتلاو :ةيبرتلاو «ةيبلالا ةفرعلا لوح تافلؤم اهنمو « ةقيقد ةيملع

 . اهتباعم قرطو :بلقلا ضارمأو

 : هیصخشلا هادارم

 ؛ تاذلا راکنا

 ركذ دقو ؛ نیدلا فرش خیشلل ةبلاغلا ةمسلا تاذلا راكنإ ناك

 لک ربعو «ةرم اوعمتجا دق خیاشلا رابک نآ ءایفصْالا بقانم بحاص

 فرش خیشلا رود ءاج الو «هتابغرو هینامآ نع خياشملا نم خيش

 يف الو ءايندلا هذه يف نيع الو مسر يل ىقبي ال نأ يتينمأ" :لاق نيدلا

 . ةيورخألا ايندلا

 ."يلع مالسإلل رثأ ال «ناطيشلا سيبلتل ةسيرف انأ" : لاق ةرمو

 . فیرشلا ثیدحا یف درو ال اقادصم كلذ ی ناک دقو



 ۳۳ يرينملا ىيحي نيدلا فرش

 یلع رسحتیو «هلاح یلع مدنلاو فسأتلا رهظی امئاد ناکو

 دحأ يف لاق «ىلاعت هللا نم ةيشخلاو فوخلا هيلع بلغيو «هريصقت

 ىلع ءاكبلا نإ هللاب مسقأ ؛هللاب مسقأ" :نيفراعلا دحأ لوقي : هسلاجم

 اذه يكلاس ىلعف ءرخآ توص نم هللا ىلإ بحأ مدنلاو سفنلا

 ءاكبلا يف ينرقلا سيوأ خيشلاب :اودتقي نأ نيدلا اذه ءاملعو قيرطلا

 ریصقت نم هنم ردصی ام یلع یکیی الو حونی ال نمو «سفنلا ىلع
 معفم هبلق تیم وه لب «ةمايقلا نع لفاغ وهف هيلع لوعي الو
 ةبذاكلا تابغرلا هذه ام «ةفرعملا ءايعدأ نم ىعد وهو «تارسحلاب

 ؛ ةلئازلا ةزعلا بسك ىلإ ىعسي صخش لك ؛« سوفنلا ىلع دوست يتلا
 «تادلا بحو یوبلا عابتا نیب عمخا نکی فیکو «يويندلا هاخاو
 مسقآ « هّللا ةفرعمو ةمارکلاو «ةزعلا ءاغتباو ءايندلا تاذل ىلإ يعسلاو

 . ليحتسي عمجلا اذه هللاب

 نيب ضراعتلا ىلع ىعني وهو ىرخأ هل ةلاسر يف بتكو

 كالوم باب ىلع تنك اذإ :لوقي «لمعلاو لوقلاو «نطابلاو رهاظلا
 كسفن تیلح ناو كناف «يواعدلا رثاس نم كسفت رهطت نآ كيلع
 ناف .ابارت لازت ال ةيكلملا ليلاكألا لضفأب كسأر تنيزو ىلحلا مفرأب
 . لوزت ال ةقيقحلا نکلو .ءالا نم لیلقب لوزپ بارتلا

 ریسأو «ایندلا دبع نم دیبع انآ :یرخآ ةلاسر ق لوقیو

 عابتاو «ةبغرلا يندوستو «تاذللا ينرسأت «تاداعلاو تابغرلا

 نإف «ىلاعت هللا دابع نم ينأ ىعدأ فيك لاحلا هذه لثم يفف «یوبلا

 . ةأرج نع ديزي ال لاحلا هذه لثم يف ديحوتلاب ءاعدالا

 ,مذلاو حدملاب رثأتي ال ناك هنأ لاحلا هذه ةبلغ ةجيتن ناكو



 ۳۳۳ ۱ ننيدلا فرش

 ؛ هئاجهب الو قلخلا حدمب نورثأتي ال ةفرعملا لهأ نأ هلاح فصو دقو

 دنع ءاوس همذو قلخلا حدم نإف ؛كلذ ممهرضي الو هبيذكتو

 هربتعي ام رشلا سيلو ءًأريخ قلخلا هربتعي ام ريخلا سيلف «ءايلوألا
 كلذلو «ىلاعت هللا دنع رشوريخ وه ام رشلاو ريخلا لب ءارش قلخل ا
 ءيش هنم ردص امو «ءايلوألا ركذ يف ركذت يتلا تاماركلا هركي ناك

 هبجعي ال ناكو ؛هحرشو هليوأت ىلإ ردتبي ناك ةماركلا ىلع لدي
 ردصت تناک : ءایفصالا بقانم بحاص لوقی .هبقانم رکذو حدلا

 روه نم هروفنو هتیهارک يدييامئاد هنکلو «ةریثک تامارک هنم

 ال هنأ رهظيو «هزجع يدبي ناك ءیش هنم رهظ اذاف «تامارکلا

 ناكو «ءايلوألا تامارك دهع ربتعي يذلا دهعلا كلذ يف ناكو : ءيش

 تاماركلا روهظ ربتعي ناكو « تامارك هنم ردصت نم نومظعي سانلا

 . تاماركلا بحاص ةبترم ولع ىلع الیلد
 : قالخألا ولع

 ىلع ديدشلا هصرح نيدلا فرش خيشلا تامس نم ناكو

 ىدحإ يف لوقي «ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قالخأب فاصتالا

 ,مبلامعأ يف ةعيرشلا عابتا ةقيرطلاو ملعلا لهأ راعش نإ" : هلئاسر

 نم هل سيل ةعيرشلا ققحي ال يذلاو «قالخألا يف ةينسلا ةنسلا عابتاو

 . ءيش ةقيرطلا

 عابتا يف اخسار ناک نم لک :یرخآ ةلاسر يف لوقيو

 وه قلخلا يف خسار وه نم لكو «قلخلا يف ًاخسار نوكي ةعيرشلا

 هيلع مدآ ثاريم وه ليمجلا قلخلا نإف ءهيلإ بحأو هللا ىلإ برقأ

 نسح نوكي نأ نمؤملا ىلعف «ىلاعت هللا نم ةمعنو ةيطعو .مالسلا



 4 یرینلا یبح نيدلا فرش

 ةنسب ءادتقالاو ىلاعت هللا ماكحأ عابتا قلخلا نسح ةقيقحو «قلخلا

 لاعفأ رئاس نإف ءهتعيرش عابتاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 ةبوبحم تناك  مالسلاو تاولصلا لضفأ هيلع  نوكلا ديس تاكرحو

 يا عن نم لکرپ الی هم یو: یار یا یا
 . هتوسأل اعابتا اهلك هتايح ىضقي نأ هيلع ملسو هيلع هللا

 ؛ هنافلوم

 ةلاسر «نیکلاسلا داشرا «نیبلاطلا داشرا «بولقلا ةحار

 رب ناوخ ۰ يناعلا خم تاراشا «يناعلا فئاطل «يناعلا ندعم «ةيکم

 دازو «تاظوفلم «ناکلاس بلط رد ةلاسر «يبيغ ةفح «تمعن

 زنک «رفظلا رفص «يناعلا رحب «نیدیرم دئاوف «يفرش دئاقع «رفس
 . نیدیرلا بادآ حرش «نیدیرلا سنوم «ینفی ال زنک «يناعلا

 تلان هلئاسر ةعومج نآ الا .تعاض یرخآ تافلوم هلو

 دمحأ مامإلا لئاسر نع :ًاريثأت لقت ال يهو ءاماع ًالوبق
 . بولقلا یلع اهریثأت لمحت لازتالو .يدنهرسلا

 : هلئاسر نم ةدبن

 : ةلاسر يف نيدلا فرش خيشلا لوقي

 ىلاعت هللا ةمحر رحب يف ميركتلاو ةرفغملا جاومأ مطالتت امدنع"

 صئاقنلاو بويعلا بلقنتو اهلك ىنفتو ءاياطخلاو يصاعملا مدعنت
 هللا ةمحرو ةينافو ةثداح يصاعملاو اياطخلا نأل كلذ ءالامكو لئاضف

 ةمحرلا ينافلا ثداحلا مواقي فيكف ؛لازتالو لزت مل لجوزع
 هذه ىلع الإ دمتعت ال نيط نم ةضبقلا هذه نإ «ةيقايلا ةيدبألا

 نيط نم ةرذو ملظملا دوجولا ءاسكل نكي مل كلذ الولو «ةمحرلا



  SRAكلملا كلام طالب ةيش .

 : لوقيو

 الف ةدودمم ةدئاملاو « حوتفم مرکلاو لضفلا باب نا يخآ ای"

 هدوجو همرک نکلو . هبلاطل امو ناسنالل ام ءكسفن كردأو ءرخأتت

 الو «ينغلا الو ءكولمملا الو «كلاملا مرحي ال «هل ةياهن ال يذلا

 اوعمجأ ولو سانلاردقي الو اهقرشم نم علطت سمشلا لثم «ريقفلا

 اهدوجو ضايفلا اهئاخسل نكلو ءاهنم اهنم ةرذ ىلع اوضبقي نأ اورهاظتو

 لسرت كلذك ءارمألا تويبو ناطلسلا رصق ىلع علطت امك «يراجل ا

 ءاملا ىلإ خألا اهيأ رظنت الف «نيكاسملاو ءارقفلا خاوكأ ىلإ اهتعشأ

 مهبحيإل :لوقي ذإ ميركتلاو ةزعلا هذه ىلإ رظنا لب «نيطلاو

 نسطوم يف لوقيو (اونمآ نيذلا يلو هللا) لوقيو «هنوبحيو

 يذلا ميركتلاو ةناكملا هذه , ( اروهط ًابارش مهبر مهاقسو) : رخآ
 نوئيرب نوبرقملا ةكئالملا معن « نیبرقلا ةکئالملل رسیتپ مل هل تقفو

 فود اخوا ورکا تو «نوحبسم نوسدقم نورهاط

 ۱ ةبيجع یرخآ ةصق نیطلاو ءالا ةصق نکلو

 : هلاسر يف لوقيو

 بحلل فرعت ال ناسنإلا ىوس ام ىرخأألا قئالخلا نإ"

 دول نم هفرعت ام نإو «ةيلاع ةمه الو حومط اهدنع سيلف « ىنعم

 ثيدحب اوبطاخي مل مهنأ هعجرم امنإ ةدحاو ةفصو ؛ةكئالملل دحاو

 ةعيبط ىلإ اهعجرم داجنو داهو نم سانلا بورد يف هارت امو ءبحلا

 ميلست مالسلا ىلع ملسي نأ هيلعف بحلا ةحئار مش نمف «بحلا

 مجن عفترا امدنعو «ءانفلا الإ بحلا لمتحي الف ءهسفن عدويو « عادولا

۱ 



 ۳۳۹ ۵ یرینلا یی نیدلا فرش

 لاقو ًابارطضاو اخارص ًالتماو «نوکلا حض هناکم العو مدآ ردق

 فالآل انليلهتو انحيبستو انتدابع نع رظنلا فرص دقل نولئاقلا

 ءانيلع لضفو ؛مدآ ىمس يذلا بارت نم لكيبلا اذه مركأو «نئسلا
 يذلا رهاطلا هرهوج ىلإ اورظناو « ينيطلا هلكش ىلإ اورت ال نأ اودونف

 . "هنوبحيو مهبحي" بحلا ران هيف تلعشأ دقف هيف عضو

 ۵ : لوقیو

 ضوفو «ةنجلا قلخو ؛نیبرقلا یلٍ هدنسآو شرعلا قلخ دقل
 قلخاف هنکلو «كلالا اهب لکوو «رانلا قلخو .ناونضر یل] اهتباجح
 نمثأ ءيش كانه ناك ولف ؛« نمحرلا يعبصأ نيب هنإ لاق نمؤملا بلق

 ال :ليق ام ىنعم اذهو «هيف هتفرعم ةرد عضول بلقلا نم ىلغأو
 ةلهؤم ءامسلا الف ؛«نمؤملا بلق ينعسي امنإ يئامسو يضرأ ينعست

 هذه لمح نمؤملا بلق وه امنإ «كلذ لمتحت ضرألا الو « يتفرعل

 ىلع ىلجتي هنإو اكد هلعج لبجلا ىلع برلا ىلجت امدنعو «ةنامألا

 . ديزم نم له”: لوقي وهو ؛موي لك ةرم نيتسو ةئاغالث نمولا بلق
50 

 درفلا بلاطت ةعيرشلا نأ نظي يذلا كلذ قمحأو هيفس

 لوسرلا لوق ىلإ نطفتي ملف «ةيرشبلا تافصلاو تابغرلا نم درجتلاب

 رثآ رهظب ناکو .بضغأو یضرآ رشب انآ امن : ملسو هيلع هللا ىلص
 حد الو ظیفلا نیمظاکلا لا حدم كلذلو ههجو یلع بضغلا

 . ظیفلاو بضخلا اودقف نیذلا كئلوآ

 : لوقیو
 رجه اذإف توقع ضوغبم منصلا دبعی يذلاو منص ةمارکلا



 ۳۳۷ | ثلا حي نيدلا فرش

 اوضر ولف "ةماركلا” نيفراعلا مئدصو ًابوبحم حبصأ هنم أربتو منصلا

 ملو اهنم اوآربت ولو «نیلوزعم نیبوجحم اوناك اهب اونأمطاو ةماركلاب

 سؤذرفلاو ةنحلا نونمتی داهزلا نژ «نیبرقم نیلصاو اونا اهب اوضرب

 «نوجسلا رصق يف ةحارو ةعتم يف مهناف نومیتلا قاشعلا امآ . یلعألا

 عوشخا مهیف دیزی هئابلوآ ضعب دی یلع ةمارکلا رهظت امدنعو

 . ةعارضلاو ةيشخا مهدنع دادزتو « عضاوتلاو عوضخلاو

 : لوقیو
 « سانلا ةمدخ ةفرعلا قیرط كلاسل لامعألا لضفأ نم ن]"

 يهف «ةدابعو ةعاط يآ یف دجوت ال ام لئاضفلاو دئاوفلا نم اهیفف

 . «ءايربكلاو رخفلا نم دبعلا درجتو ءءوسلاب ةرامألا سفنلا تيمت

 . ,هقلخ نیزتو هبدوتو هبذهت ةمدخا نا . عضاوتلاو ةنکسلا هیف قلختو

 ؛اهترودکو سنفلا ةملظ وحتو «ةقيرطلاب هفرعتو ,ةنسلا هملعتو

 فیطل «حورلا فیفخ ناسنالا لصجتو ءاهرزو و اهلقث عفرتو

 7 ءةمدخلا دئاوف هذه ؛ هنطابو هرهاظ رينتو ی ۱

 تادوجوملا لثم اهنإ :لاق «ىلاعت هللا ىلإ يدؤت اقرط مك :افراع

 «بولقلا ةحارا نم هّلا یلٍا برقآو یندآ اهیف سیلو «نوکلا تارذو
 . هللا ىلإ اهقيرط نع انلصو دقو

 : لوقیو

 لك نم مورحم ءةقيرطلا رومأ يف ةعيرشلا عبتي ال نم نإ"

 « ةعيرشلا نع ینغت اهنأب نولوقی نیذلا نیدحللا كلسم اذه . ةدئاف

 نإ ؛هللا مهنعل «ةعيرشلل ةجاح الف ةقيقحلا تفشكلا اذإ نولوقي

 نودب نطابلا حالص ناو «قافن نطابلا حالص نودب رهاظلا حالص



 ۳۳۸ یرینلا ىيحي نيدلا فرش

 نطابلا ةيكزت نودب ةعيرشلا رهاظب ءافتكالاو «ةقدنز رهاظلا حالص

 ةعيرشلا رهاظب ذخألا نودب نطابلا حالصإب ةعانقلاو « صقنو بيع

 نأ دحأ عيطتسي ال «نطابلاب امئاد طبترم رهاظلا «غراف لمأو سوه

 . "امهقرفی
 :لوقیو

 ادبم وه امف ؛ هلك يلولا رمع نم لضفأ يبنل ادحاو اسفن نإ

 ؟ءايبنألا يف لوقت اذام :يماطسبلا ديزياب لئس «يلولا یهتنم وه يبنلا
 كاردإ قوف ءايلوألا ةبترم نأ امكو «مهيف ملكتن ىتح نحن نم :لاق

 ءايلوألا « ءايلوألا كاردإ قوف ءايبنألا ةبترم كلذك « سانلا نم ةماعلا

 يف نوقلحيو نوريطي ءايبنألاو «ءايبنألا راثآ ىلع نوعراسم ؛نوقباسم

 .'"ءامسلا يف رئاطلا «ضرألا يف يشاملا كردي ىنأف ءءاضفلا

 : هلئاسر نع يودنلا ينسحلا يلع نسحلا وبأ خيشلا لوقيو

 «لاثما ةردان ةعومجم یهو «هلامكو همولعل ةآرم هلئاسر نإ

 ةصاخ ةناكم لتحتو زاتمت لب «هيف تبتك يذلا رصعلا تافلؤم يف سيل
 هذه زاتمتو «خيراتلا يف «قئاقحلاو فراعملل يمالسإلا ثارتلا ین
 دقعلا لحو «قیقحتلاو ثحمبلا ةردنو ملعلا قمعب لئاسرلا

 تمیلسلا قاوذالاو ةيصخشلا براجتلا نعریبعتلاو «لکاشلاو

 قیمعلا حیحصلا مهفلاو ؛نایبلا عادیاو «نیصرلا رکفلاو راکتبالاو
 اهتمظعو اهتمرحو ةوبنلا ماقل عدبلا نایبلاو .ةنسلاو باتکلل

 ةريشلاو ؛ لقعلل ةريحا فئاطللاو رداونلاو «ةعيرشلا ةيامحو

 ینیسحلا ناملس ذاتسألا ةيبرعلا ىلإ اهلقن ‹ ةيسرافلا ةغللاب لئاسرلا هذه تناك - "

 .. دنهلا ءؤاتكل ءاملعلا ةودنل مولعلا رادل نيدلا لوصأو ةعيرشلا ةيلك ليكو «يودنلا



 ۳۳۹ ۰ را ےک نیدلا فرش

 یناو .موهفم فیطل بولسأب «ةعيرشلا اصم حرشو «نادجولل
 هنإ لوقأ نأ عيطتسأ ةيمالسإلا ةبتکلا یلع يعالطاو يتاسارد بسح

 لئاسر الا اهلماکب ةيمالسالا ةبتکلا ی لئاسرلا هذه لثل ریظن ال

 . يدنهرسلا دمحآ ینابرلا مامالاو « نیدلا فرش مودخم

 ملع هيلإ لصو ام ىدم لئاسرلا هذه ةعلاطم نم فرعیو

 «ملعلا يف خوسرلاب لئاسرلا هذه زاتم الو . مهرکفو مالسالا ءاملع

 ةدوجي زاتمت اهنإ لب ءبسحف ةيملعلا تكنلاو فراعلا نایبو
 ؛ريبعتلا ةوقو «عدبملا نايبلاو «يناعملل ءادألا نسحو «بولسألا

 ءملاعلا يف بدألا جذامن عورأ يف ةناكم لانت نأ اهعطق ضعب قحتستو

 . "يلاعلا بدألا لثمتو

 ۲ يودنلا ينسحل ۱ يلع نسحلا يبأ حیشلل ۳ ج تميزعو توعد خيرات تب





 ۳۳۱ ةمتاخ

 ال مهددعو بولقلا لهأ مالك نم ةليلق تاسبتقم هذه

 مهنع تلقن نيذلا نيفورعملا ءابدألا مالك نم اریثأت رثكأ ءىصحي

 ملو ءركف وأ « لایخ جیسن تناک يتلا ةيعانصلا ةيبدالا تاجاتنالا

 بولقلا باحص نم اونوکی مل مهنال ءبلقلا نم رودص ابل نكي
 . نفو لايخ باحصأ نم اوناك امنإو

 يلع نسحلا وبأ خيشلا ريشي ةيبدألا عطقلا هذه لثم ىلإو

 : لوقيف يودنلا ينسحلا

 «لامجلاو ةوقلاو «ةايحلاب ةقفادلا ةيبدألا عطقلا هذه نإ"

 « ةبتكم اهنم تنوكت تعمج اذإ « ةيبرعلا ةبتكملا يف ؛ ةليلق ريغ ةريثك
 «بتكلا قاروأ يف ةرومغم ةيوطم ةبتكملا هذه يف ةرثعبم ةروثنم اهنكل

 الو ءةيبرعلا انتابتكم يف ءاشنإلاو بدألا نكر يف اهدجت ال تافلؤمو

 دقنلاو بدالا خیرات بتک ولختو « مهبتک يف بدالل نوخرلا اهرکذی
 بلاطل اهزارباو بدالا يف نیئحابلا ةسارد قحتست اهن] «اهرکذ نم
 . نيفرتحملا نيننفتملا ءابدألا تاباتك نم رثكأ بدألا

 ةيدرألا ةغللاو «ةغل لك يف دجوت ةيبدألا عطقلا هذه لثمو

 يف مهمالك يفو «بولقلا باحصأ لئاسر يف اهدجن ءاهب ةينغ اضيأ
 خيشلاو « يناثلا فلألا ددجم خیشلاو «نیدلا ماظن خیشلاک « مهسلاج

 . 'مهلاثمأو يرينم ىبحي
 .يودنلا ينسحلا يلع نسحلا يبأ خيشلل بدألا يف تارظن - ٠



 TTY هعاخ

 يف ةيفوصلا لاوقأ ضعب بدألل نيخرؤملا ضعب لخدأ دقل
 بدألا نع ًافلتخم بدألل القتسم امسق هولعجف ؛يفوصلا بدألا
 قحتست ىلوألا روصعلاب قلعتت يتلا تاجاتنإلا هذه نكلو «صلاخلا

 یسلع هریشأتو «هتغالبو هتحاصفب «ليصألا بدألا ف لخدت نأ

 ظ . يجراخ رثوم اهبوشی ال هتینادجوو «بولقلا
 . ابيط اقزرو ءالبقتم المعو :اعفان املع كلأسآ ينإ مهللا ظ
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